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Profiel van de stad Steenbergen naar het noorden, verm. eind 17de eeuw. 1
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Deze gravure is opgenomen in: Le Roy, 1705, p. 117. De tekenaar is onbekend. Het grote gebouw in het
midden is het stadhuis aan de Markt (gesloopt in 1826), rechtsachter de Sint Jacobskerk (in 1831 gesloopt en
vervangen door de huidige Hervormde Kerk), rechtsonder de molen waar de Molenweg naar is genoemd en
daarnaast een restant van de Wouwse Toren, die in 1747 definitief werd gesloopt.
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Het Oudland te Steenbergen, juni 2012. 2
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Deze kaart is vervaardigd door Arcadis Nederland in opdracht van het Waterschap Brabantse Delta.
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Voorwoord
Landgoederen spreken tot de verbeelding. Dat komt door hun fraaie landschappelijke ligging, de vormgeving van
de gebouwen die erop zijn gesitueerd, hun tuinen en parken en meestal ook door de families die erop wonen of
gewoond hebben. Zij behoren veelal tot aanzienlijke en boeiende geslachten. Hun geschiedenis is met die van hun
landgoederen (ook wel buitenplaatsen genoemd) verstrengeld. Vooral sinds de 17de eeuw zijn in Nederland door
gefortuneerde families op de mooiste locaties duizenden buitenplaatsen gebouwd om er in de zomer van te
genieten, maar ook uit statusoverwegingen (met het bezit ervan kon worden gepronkt) en soms louter als
geldbelegging. Daarvan resteren er anno 2012 nog ongeveer 550, waarvan er circa 300 in particulier bezit zijn.
Vanwege hun cultuurhistorische en architectonische waarde kregen ze in 2006 een plaats in de canon van de
Nederlandse geschiedenis. In 2012 werd de Stichting Themajaar Historische Buitenplaatsen in het leven geroepen
met als doel om aandacht en steun te genereren voor het behoud van monumentale lusthoven. Niet alle historische
landgoederen krijgen de aandacht die ze verdienen. Dit geldt bijvoorbeeld voor twee landgoederen in de WestBrabantse gemeente Steenbergen: Ekelenberg en Padmos. Toen ik startte met een onderzoek naar hun geschiedenis
was daarover nauwelijks iets bekend en voor zover er iets over was gepubliceerd berustte hun reconstructie op
vage veronderstellingen en niet op bronnenonderzoek. 3 Tijdens mijn jeugdjaren in de gemeente Steenbergen
kwam ik met de naast elkaar gelegen landgoederen in aanraking, maar slechts op een uiterst afstandelijke wijze.
Zij waren verboden gebied, ontoegankelijk voor nieuwsgierigen. Wat zich er afspeelde was onduidelijk. Rondom
de landgoederen hing een geheimzinnige sfeer en mythische verhalen deden er de ronde over. Zo zou er een
eigenaar zijn geweest die dusdanig was gehaat dat de duivel zijn lijk in een steen had veranderd. Wie er, diep
verscholen in de bossen, woonden of gewoond hadden was bij verreweg de meeste inwoners van Steenbergen
onbekend. Redenen genoeg om de geschiedenis van beide landgoederen op te helderen.
Het was aanvankelijk mijn bedoeling om vooral de geschiedenis van het landgoed Ekelenberg te belichten. Ik
stuitte op dit landgoed tijdens mijn onderzoekingen op militair-historisch terrein. Een kolonel in dienst van het
Staatse leger bleek in de 17de eeuw een van de eigenaren van het landgoed te zijn en zijn familie, De Ram van
Hagedoorn, bleek een belangrijke rol te hebben gespeeld in de ontwikkeling ervan. Tijdens mijn speurtocht naar
het verleden van Ekelenberg kwam het aangrenzende landgoed Padmos in beeld. Ik overwoog aanvankelijk om de
geschiedenis daarvan beknopt, als een nevenproduct, mee te nemen en daarvan in een bijlage verslag te doen. Bij
nadere doordenking van dit voornemen achtte ik dit onbevredigend. Padmos verdiende door zijn rijke historie
meer aandacht dan een plaats in een aanhangsel, hoewel het reconstrueren van de vroegste geschiedenis ervan door
het ontbreken van bronnen buitengewoon lastig was. In de verslaglegging is de volgorde waarin mijn onderzoek
is verricht in stand gebleven, hoewel het denkbaar was geweest om met het oudste landgoed te beginnen.
Cees Mol te Steenbergen was mij zeer behulpzaam bij het verzamelen van gegevens over de beide landgoederen,
in het bijzonder betreffende de 19de en 20ste eeuw. Gerard van Loon was zo vriendelijk om diverse bouwstenen aan
te dragen en een conceptversie van dit boek van kritische kanttekeningen te voorzien. Voorts dank ik Piet
Adriaansen, Willem van Ham, Ad IJzermans, Fred van den Kieboom, Karel Leenders, Dinette Leune-Wijnen,
Mirjam Neuteboom-Dieleman, Ad van de Par, Jan Peeters, Leo Van Schaverbeeck, Hans Schep, Godfried
Scheijvens en Huib Uil voor hun zeer gewaardeerde hulp bij de totstandkoming van de voorliggende publicatie.
Dankbaar ben ik voor de financiële steun die ik heb ontvangen van:
• De familie Van Loon die vanaf 1855 tot 1983 eigenaar was van Ekelenberg en vanaf 1890 tot 1983 ook
van Padmos.
• Het gemeentebestuur van Steenbergen.
• De Stichting Het Noordbrabants Landschap.
Eind 2012 is het onderhavige boek in een printversie gepubliceerd (zie het colofon). In de voorliggende
(aangepaste) webversie zijn ten opzichte van de oorspronkelijke publicatie enkele correcties aangebracht en enkele
nieuwe gegevens over de landgoederen en hun eigenaren toegevoegd. De geprinte versie is nog steeds verkrijgbaar.
Han Leune, januari 2014
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Toen mijn onderzoek reeds was afgerond verschenen (voor mij verrassend) over de eigenaren van Ekelenberg
en Padmos eind september 2012 studies van A.M. Bosters (zie Bosters 2012 a en 2012 b). Zijn en mijn
onderzoek hebben elkaar gekruist. Bij het finaliseren van het manuscript van het onderhavige boek konden
op de valreep nog enkele (voor mij aanvullende) gegevens uit de studies van Bosters worden verwerkt. In
diverse opzichten komt de door hem gepubliceerde reconstructie overeen met de mijne, maar er zijn ook
afwijkingen, afgezien van verschillen in de thematische opzet.
5

Steenbergen en omgeving omstreeks 1650. 4
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Brekelmans en Van Ham, 1957, p. 85; ook (zonder bronvermelding) in: Delahaye, 1975, p. 39. De schetskaart
(vervaardigd door H. Vlamings) is onder meer gebaseerd op de Roman-Visscher-wandkaart van het gewest
Zeeland (kaartdeel West-Brabant) (“Zelandiae Comitatus Novissima Tabula”) (ZA, Zelandia Illustrata III.I,
nr. 850).
6

Deel 1
Het landgoed Ekelenberg
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1.1 Het ontstaan en de ontwikkeling van het landgoed Ekelenberg
Het Oudland te Steenbergen
Het landgoed Ekelenberg ligt in het oudste grondgebied van de gemeente Steenbergen: het Oudland. 5 Op het
noordelijke uiteinde daarvan ontstond in de tweede helft van de 13de eeuw een nederzetting waarmee de basis van
de stad Steenbergen werd gelegd. 6 Het gebied is een uitloper van de Brabantse Wal en ligt op de overgang van de
hogere dekzandgronden naar de zeekleipolders. Het Oudland (waarvan de naam in het Steenbergse dialect
gewoonlijk wordt uitgesproken als “het Touwland”) was weliswaar relatief hoog gelegen, maar onvoldoende veilig
voor overstromingen. In 1331 verleende de hertog van Brabant toestemming om een gemeenschappelijke dijk met
weteringen en sluizen aan te leggen, waarschijnlijk als reactie op de vloed van 24 december 1330. 7 Zo werd het
Oudland door een ringdijk omsloten en verkreeg het de gedaante van een polder. In de betreffende oorkonde werd
gemotiveerd dat deze dijk van belang was voor de bescherming van moer (lees: de winning van turf en zout) en
land (lees: de landbouw). De dijk liep reeds op 23 november 1334 door een stormvloed grote schade op. 8 Dit
gebeurde later nog diverse malen, vooral tijdens de St. Elisabethsvloed van 17 op 18 november 1421.
Aanvankelijk was de moernering in het Oudland de belangrijkste bron van inkomsten. 9 Vlaanderen was een
belangrijk afzetgebied van turf. Voor de economische ontwikkeling van Steenbergen was tot ca. 1460 vooral de
zoutwinning van belang. Daarna werd de landbouw belangrijker. Tot diep in de 19 de eeuw (en in het aangrenzende
Halstersch Laag zelfs nog in de jaren 1900 en 1930) werd in het laaggelegen zuidelijk deel van het Oudland nog
turf gewonnen. 10 Onder meer door de aanwezigheid van veenputten zijn de ingrepen in het landschap vanwege de
turf- en zoutwinning anno 2012 nog herkenbaar in het Oudland aanwezig.
Vergeleken met andere polders van Steenbergen was en is de vruchtbaarheid van de landbouwgrond in het Oudland
relatief gering . Vruchtbare vette kleilagen ontbreken er, anders dan in de naastgelegen polders Oud en Nieuw
Cromwiel (aan de oostzijde) en het Westland (aan de westzijde).

De Wouwse Beek aan de oostzijde van het Oudland anno 2012.
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Voor een beknopte geschiedenis van de West-Brabantse gemeente Steenbergen wordt verwezen naar:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Steenbergen_(stad). De gemeente omvat de kernen Steenbergen, Welberg, De
Heen, Kruisland en de tot 1-1-1997 zelfstandige gemeenten Dinteloord en Nieuw-Vossemeer. Op 1-2-2012
telde de gemeente 23.394 inwoners. De grondoppervlakte bedraagt 160 vierkante kilometer.
Vervloet, 1972 a, p. 89-104. Voor de oudste geschiedenis van de streek wordt verwezen naar: Leenders,
1996. In 1275 wordt voor het eerst melding gemaakt van een parochie te Steenbergen. In 1366 werd de stad
geteisterd door een grote brand. Aan de herbouw ging een ophoging met 1 tot 2 meter zelas vooraf (Leenders,
1989, p. 148).
Gottschalk, 1971, p. 308-315.
Idem, p. 322; Delahaye, 1972 a, p. 228-229.
Leenders, 1989, p. 148.
Vervloet, 1972 b, p. 110; Van Ham, 1977, p. 100.
8

In de militaire geschiedenis van West-Brabant heeft het Oudland als inundatiegebied een rol gespeeld in de 17 de,
18de en 19de eeuw. Door het oostelijk deel liep de in 1628 aangelegde inundatielinie tussen Steenbergen en Bergen
op Zoom. Dit deel (“Het Laag”) kon via het fort Henricus ten noorden van Steenbergen via de Ligne onder water
worden gezet als een bezetting door een vreemde mogendheid dreigde. In de perioden 1628-1649, 1671-1678,
1702-1713, 1747-1748, 1793-1795 en 1830-1832 is van die mogelijkheid gebruik gemaakt en stond een deel van
het Oudland blank, waardoor ook het niet-geïnundeerde deel schade ondervond, vooral vanwege blokkades op de
afwatering. 11 Inundaties bleven daardoor ook voor de landgoederen Ekelenberg en Padmos niet zonder gevolgen.

Rechts de linie tussen Steenbergen en Bergen op Zoom, links de linie van de Eendracht. 12
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Van Ham, 1996, p. 60-61.
Van Ham, 1982, p. 110.
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Anno 2012 is het Oudland (dat ca. 144 hectaren groot is) een erkend natuurgebied. 13 Het bestaat uit een
mozaïekpatroon van (loof)bossen, bosschages en agrarisch gebied. 14 Het gebied kent een aantrekkelijke
afwisseling tussen open en dichte percelen bouwland, grasland en bossen. De perceelstructuur is fijnmazig. Het
gebied wordt voorts gekenmerkt door een grote abiotische diversiteit. Er komen waardevolle planten- en
diersoorten voor. Met name de Boomdijk, met daarnaast de Boomvaart en de Wouwsche Beek, is ecologisch
waardevol. Langs deze dijk bevindt zich de overgang tussen zand-/veengebied en kleigebied. 15
Samen met het aangrenzende Halstersch Laag (dat ca. 281 hectaren omvat) is het Oudland door de provincie
Noord-Brabant aangewezen als een zogeheten Natte Natuurparel. 16 Daaronder wordt een gebied verstaan met (in
potentie) bijzondere ecologische waarden die afhankelijk zijn van voldoende en schoon grond- en
oppervlaktewater. Natte Natuurparels maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Nederland.
In verband hiermee zijn anno 2012 plannen in voorbereiding en deels reeds in uitvoering om te bewerkstelligen
dat de natuurgebieden Oudland en Halstersch Laag voldoen aan de eisen die aan een Natte Natuurparel worden
gesteld. 17

Een deel van het landgoed Padmos in het Oudland anno 2012; rechts de Oudlandse Watergang.
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Voor de landschappelijke kenmerken en de geschiedenis daarvan wordt verwezen naar: Brabants Landschap,
1997.
In menige beschrijving van het Oudland (bijv. in diverse toeristische geschriften) valt te lezen dat dit gebied
pas in de 19de eeuw is bebost. Dit is onjuist. Uit diverse archiefbronnen (waaronder belastingkohieren) blijkt
dat in het Oudland reeds in de 16de eeuw, maar vermoedelijk nog eerder, vele percelen als bos in gebruik
waren (zie bijv. MHC, oga Steenbergen, inv. 2092, een kohier betreffende het jaar 1569; hierin wordt ook
soms (bijv. op fol. 17) de ouderdom van bomen vermeld in verband met de waardebepaling van het bos). Op
de zogeheten Gastelse kaart uit 1565 (zie verderop) is een stenen paal vermeld bij de grensscheiding tussen
Steenbergen en Moerstraten “int groot bos”. Het deel van het Oudland dat in de onderhavige studie wordt
bestreken was en is door de grondsoort minder geschikt voor akkerbouw, maar meer voor veeteelt en
bosbouw.
Zie hiervoor o.m.: Croonen Adviseurs, 2011, p. 46.
Het Halstersch Laag (kortweg ook wel “Het Laag” genoemd) is een oud veengebied. Het gebied maakte
vanaf 1628 deel uit van de inundatielinie tussen Bergen op Zoom en Steenbergen, maar fungeerde reeds in
1584 als inundatieterrein. Het is anno 2012 vooral een nat, open gebied met graslanden en natte
beemdgronden met struweelbeplanting (Delissen, 2012, p. 51). De territoriale reikwijdte van het Halstersch
Laag is sinds de 21ste eeuw semantisch opgerekt. Eeuwenlang werd onderscheid gemaakt tussen het
Oudlandsch Laag en het Halstersch Laag. In de naamgeving is het eerstgenoemde gebied inmiddels min of
meer stilzwijgend geïncorporeerd in het laatstgenoemde, waarmee de verwijzing naar het dorp Halsteren
toponymisch gezien deels merkwaardig is. Een deel van het Oudland wordt nu immers als “Halstersch”
betiteld, terwijl het zich bevindt op het grondgebied van Steenbergen.
Delissen, 2012, p. 3, 6 en 15. Deze plannen zijn ontwikkeld in opdracht van het Waterschap Brabantse Delta.
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Omstreeks 1980 is het merendeel van het Oudland te Steenbergen als volgt in kaart gebracht: 18

Het Oudland te Steenbergen omstreeks 1980.
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Grote Topografische Atlas van Nederland, deel 4, Zuid-Nederland, Groningen, 1987 (gebaseerd op kaarten
van de Topografische Dienst Nederland te Emmen betreffende de periode 1972-1986), blz. 52.
11

Wat is een landgoed?
Wat kunnen we onder een landgoed verstaan? Leenders geeft er de volgende omschrijving van: “Een landgoed
bestaat in principe uit een woning die zich door zijn rijke karakter onderscheidt van de gewone bebouwing en
waarbij een siertuin en één of meer agrarische bedrijven behoren. In meer uitgebreide vorm kan een landgoed een
grote oppervlakte beslaan en daarvan het uiterlijk, het landschap, door dreven en parken, waterpartijen en
bouwwerken bepalen. Het hoofdgebouw van een landgoed kan, afhankelijk van de bouwwijze, omschreven
worden als kasteel, buitenhuis, villa; of in oudere termen: stenen kamer, hooghuis, speelhuis, huis van plaisantie”.
19
Met deze (ruime) omschrijving wordt in het midden gelaten of de eigenaar er permanent woont dan wel er
incidenteel (vooral ’s zomers) verblijft. 20 In het laatste geval wordt een landgoed wel als een buitenverblijf (of
kortweg: als buiten) gedefinieerd.
Het is niet altijd even duidelijk hoe de termen kasteel, ridderhofstad, landhuis, landgoed, buitenhuis en buitenplaats
zich tot elkaar verhouden. 21 Soms wordt de term buitenplaats gehanteerd als een overkoepelend begrip. Dit begrip
verkreeg in 1988 een wettelijke verankering in het Besluit Rijkssubsidiëring Historische Buitenplaatsen. Daarin
werd de (historische) buitenplaats gedefinieerd als een ruimtelijk geheel, dat “met name wordt gevormd door een,
eventueel thans verdwenen, in oorsprong versterkt huis, kasteel, buitenhuis of landhuis, met bijgebouwen,
omgeven door tuinen en/of park met één of meer van de volgende onderdelen, zoals grachten, waterpartijen, lanen,
boomgroepen, parkbossen, (sier)weiden, moestuinen en ornamenten. De samenstellende onderdelen van dit
complex zijn door opzet of ontwerp van tuin en park en het (utilitair) gebruik historisch en architectonisch met
elkaar verbonden en vormen zo een compositorische eenheid.” 22 Deze (eveneens ruime) definitie houdt de
mogelijkheid open dat een complex een buitenplaats wordt genoemd, ook indien het daarop ooit gebouwde huis
is verdwenen, zoals anno 2012 het geval is met de landgoederen Ekelenberg en Padmos.
In de Natuurschoonwet uit 1928 (die nadien verscheidene malen is aangepast) wordt (in artikel 1 lid 1) een
landgoed gedefinieerd als "een, in Nederland gelegen, geheel of gedeeltelijk met bossen of andere houtopstanden
bezette onroerende zaak - daaronder begrepen dat waarop een buitenplaats of andere, bij het karakter van het
landgoed passende, opstallen voorkomen - voorzover het blijven voortbestaan van die onroerende zaak in zijn
karakteristieke verschijningsvorm voor het behoud van het natuurschoon wenselijk is".
Krachtens deze wet kunnen eigenaren van een landgoed onder bepaalde voorwaarden belastingfaciliteiten
verkrijgen. De belangrijkste voorwaarden zijn anno 2012:
• het landgoed omvat minimaal 5 hectare.
• de onroerende zaak moet een aaneengesloten gebied vormen.
• een landgoed moet ten minste voor 30% bezet zijn met houtopstanden (bos) of natuurterreinen. Een
combinatie van beide typen is mogelijk.
• het gebruik van de onroerende zaak mag geen inbreuk maken op het natuurschoon.
• de aanwezige opstallen dienen te passen bij het karakter van het landgoed.
• landbouwgronden kunnen tot een landgoed worden gerekend, mits voldoende omzoomd (in beginsel voor
75 of 100%).
In 1944 zijn Ekelenberg en Padmos (evenals het Pottersbos onder Bergen op Zoom) door de Duitse bezetter van
Nederland (krachtens een gemeenschappelijke beschikking van de secretaris-generaal van Opvoeding,
Wetenschap en Kultuurbescherming en van de waarnemend secretaris-generaal van Financiën) aangemerkt als
landgoederen zoals bedoeld in art. 1 van de Natuurschoonwet uit 1928. De drie landgoederen waren toen

19
20

21
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Leenders, 1999, p. 1.
In het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal wordt een landgoed gedefinieerd als een “grote bezitting
op het land, m.n. als dienend tot buitenverblijf”. In deze omschrijving worden de aard van de “bezitting” en
de benutting ervan gekoppeld. Dit is minder gelukkig te noemen; de eigenaar van een landgoed kan er
permanent verblijven.
Dessing definieert een buitenplaats als een huis op een beperkte kavel met een tuin en enkele voorzieningen,
zoals een boomgaard, een hakhoutbos, een enkele boerderij en een moestuin. Een landgoed omschrijft hij als
groter dan een buitenplaats. Bij een landgoed horen volgens hem ook pachtboerderijen en een groot
grondbezit (Dessing, 2012, p. 11) Door deze wijze van definiëren is er geen principieel, maar een gradueel
verschil tussen een buitenplaats en een landgoed.
In 1993 is deze ruime definitie aangepast. In het Besluit van 2 juli 1993, houdende regelen ten behoeve van
het herstel van parken en tuinen van beschermde historische buitenplaatsen, wordt (in artikel 1 ad b) een
historische buitenplaats beperkt tot een als zodanig vermeld complex waarin van oorsprong één of meer
gebouwen een compositorisch geheel vormen met een tuin of met een park van tenminste 1 hectare, waarvan
de aanleg dateert van vóór 1850 en herkenbaar aanwezig is. Het Besluit Rijkssubsidiëring Historische
Buitenplaatsen is met ingang van 1-1-2011 vervallen.
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gezamenlijk 68 hectaren, 99 aren en 57 centiaren groot. Aangetekend werd dat ze niet voor het publiek waren
opengesteld. 23
Het ontstaan van het landgoed Ekelenberg
Op 12 juli 1634 vond in de herberg “Den Grave van Mansfeldt” te Steenbergen de publieke verkoop plaats van
een “hoefken land”, ca. 14 gemeten groot, in het Oudland te Steenbergen. 24 De verkopers waren de erfgenamen
van Cornelis Pieters Duls, landman in de polder Oude Heye te Steenbergen en eigenaar van diverse percelen grond
in het buitengebied van deze stad. 25 Er is op dat moment nog geen sprake van een landgoed. 26 Het verkochte
object omvatte een perceel weiland en een perceel zaailand met een huis en een schuur. Het zal het karakter hebben
gehad van een uiterst bescheiden boerderijtje. Het “hoefken” was belast met een hypotheek van fl. 100 tegen een

23
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Delftsche Courant, 23-3-1944; KB C 22. Anno 2012 hebben Ekelenberg en Padmos niet meer de status van
landgoederen conform art. 1 van de Natuurschoonwet.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1520, fol. 45 v-47, 12-7-1634.
De erfgenamen en verkopers waren: (a) Pieter Cornelis Duls, zoon van Cornelis Pieters Duls, voor zichzelf
en als voogd van de twee minderjarige wezen van Cornelis Duls en zijn derde echtgenote; (b) zoon Abraham
Cornelis Duls en (c) zoon Tobias Cornelis Duls.
Cornelis Pieters Duls is in Steenbergen geboren, vermoedelijk omstreeks 1575 en waarschijnlijk als zoon van
Pieter Cornelissen Duls, die op 22-7-1610 is vermeld als pachter van een boerderij in de polder Oude Heye
te Steenbergen die eigendom was van Mr. Iman van Zuijtlandt (MHC, ora 1641, 22-7-1610, ongefol.).
Ingaande 1-10-1628 ging de pacht van deze boerderij over naar Cornelis Pieters Duls. De hoeve omvatte toen
54 gemeten. De pachtprijs bedroeg fl. 7 en 12 stuivers per jaar (MHC, ora 1645, 26-11-1628, ongefol.). Op
19 maart 1625 is hij vermeld als belastingplichtige te Steenbergen (MHC, oga Steenbergen, inv. 2122).
Cornelis Pieters Duls huwde voor de eerste maal in Ooltgensplaat (“de Plate”) (otr. aldaar op 12-5-1601,
trouwde ald. na drie proclammaties) Tyuertgen Arens, j.d. uit Ooltgensplaat. Hij hertrouwde (verm. buiten
Steenbergen) met Tanneken Marynis en na haar overlijden met Maiken Bastiaens (otr. Steenbergen 12-71630). Uit zijn eerste huwelijk kwamen vier te Steenbergen gedoopte kinderen voort: Pieter (17-2-1602),
Tobias (20-2-1605), Abraham (11-11-1607) en een kind waarvan de naam niet bekend is (20-1-1613). Uit
het derde huwelijk kwamen twee kinderen voort (naamloos vermeld op 12-7-1634; MHC, not. arch.
Steenbergen, inv. 1520, fol. 45 v). Een van hen is dochter Maria, gedoopt te Steenbergen op 9-6-1631. Op
23-2-1633 werd Geerit Bastiaense (waarschijnlijk een broer van Maiken Bastiaens) ontslagen van de eed die
hij had afgelegd als voogd van de nagelaten kinderen van wijlen Cornelis Pietersen Duls, voortgekomen uit
diens derde huwelijk. Hij werd als voogd vervangen door Pieter Cornelis Duls die de eed aflegde op 23-21633 (MHC, Weesk. Steenbergen, inv. 2242, fol. 96, 23-2-1633). Cornelis Pieters Duls is begraven te
Steenbergen op 14-10-1631.Zijn zoon Pieter testeerde te Steenbergen (ziek in bed) op 27-9-1632 (MHC, not.
arch. Steenbergen, inv. 6).
Cornelis Pieterse Duls was in 1624 verwikkeld in een zakelijk geschil met Adriaen Janse Coudekercke te
Nieuwe-Tonge (BHIC, Raad van Brabant, Civiele Vonnissen, inv. 1191, 2715 en 2856).
Voor verdere bijzonderheden over het Steenbergse geslacht Duls (soms ook vermeld als Dulst) wordt
verwezen naar Bosters (2009) en Bosters (2012 a). Bosters veronderstelt dat deze familie vanuit Antwerpen
naar Steenbergen trok. Mogelijk voert het spoor (ook) naar Heusden. Daar was Herman Gerardzoon Duls
schepen in o.m. de jaren 1407, 1421-1423, 1425, 1427, 1430 en 1431 (Taxandria, jrg. 1907, p. 72). Deze
werd in 1394 te Heusden beleend met een huis op “den Dam” (de Nederlandsche Leeuw, jrg. 1921, p. 138139).
Cornelis Pietersen Duls was landbouwer (“landman”) in de polder Oude Heye te Steenbergen, als zodanig
o.m. vermeld op 5-5-1621 (MHC, ora Steenbergen, inv. 1516, fol. 35), 24-9-1627 (idem, inv. 1517, fol. 219)
en 10-11-1628 (idem, inv. 1725, fol. 46 v). Hij had rondom de stad Steenbergen diverse bezittingen. Zo kocht
hij op 11-10-1617 land in het Westland en de St. Ontcommerpolder (MHC, ora Steenbergen, inv. 1515, fol.
71). Op 22-10-1620 liet hij publiekelijk 10 gemeten en 39 roeden land verkopen in het Westland, hetgeen fl.
62 per gemet opbracht (idem, inv. 1516, fol. 8). Op 5-5-1621 liet hij een boerderij te Kruisland (“op Reimers
Gorsch”) met 38 gemeten en 117 roeden land publiekelijk verkopen (hetgeen fl. 69 per gemet opbracht)
(MHC, ora Steenbergen, inv. 1516, fol. 35; de boerderij werd gekocht door Andries Joosten maar genaast
door Aelbrecht Jacobs). In 1631 is hij met zijn zoon (vermoedelijk Pieter) vermeld als pachter van de helft
van een perceel land in de Oost Graaf Hendrikpolder te Steenbergen, in totaal groot 40 gemeten. Ingaande 110-1632 ging de pacht van het volledige perceel over naar Pieter Aertsse [van Stel], landman in de
Triangelpolder (MHC, ora Steenbergen, inv. 1647, 21-7-1631, ongefol.).
Er wordt wel verondersteld dat het landgoed reeds in 1600 bestond (Brabants Landschap, 1997, p. 25), maar
hiervoor is geen enkele aanwijzing gevonden.
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rente van 20 stuivers per jaar. Het bijbehorende land was belast met de gebruikelijke, niet nader omschreven
cijnsplichten en “gebuererechten”.
De ligging van de wei werd als volgt omschreven: oostelijk begrensd door een weggetje lopende naar de bossen
van [de boerderij] de Lanteern, zuidelijk door deze bossen, westelijk door de hoeve en de landen van burgemeester
Van der Haven en van de erfgenamen van wijlen Cornelis Thomasse en noordelijk door een “bruyckwech” van de
genoemde hoeve en de landen daarachter. Het zaailand was als volgt gesitueerd: oostelijk en zuidelijk begrensd
door de genoemde weg, westelijk door de landen van Cornelis Geense en noordelijk door de hoeve van Jan
Cornelis Steenputh. Met laatstgenoemde hoeve werd de boerderij bedoeld die ooit is omschreven als “de
Steenput”, later als “de Pomp” en tenslotte als “Eikendaal”.
Tijdens de veiling was Nicolaes Janse Vinck met fl. 137 per gemet de hoogst biedende. Hij betaalde voor het
boerderijtje dus in totaal fl. 1918. Het werd spoedig duidelijk dat hij handelde in opdracht van iemand anders.
Reeds enkele weken later, op 21 augustus 1634, werd het object tegen dezelfde prijs en met inachtneming van
dezelfde condities verkocht aan Isaack Noirot, zoon van de rentmeester van de prins van Oranje te Steenbergen,
Jaques Noirot. Isaack Noirot, zo mag worden verondersteld, kocht de grond met de bedoeling om er een landgoed
op te vestigen. 27 Vermoedelijk stond het nabijgelegen landgoed Padmos model, terwijl ook de bossen rondom de
hofsteden de Lantaren en Steenhuyzen bij het herinrichten van de gekochte grond inspiratie zullen hebben
geboden. De koop vond plaats in een periode waarin welgestelde inwoners van de Republiek der Verenigde
Nederlanden buitenverblijven lieten verrijzen om van de nauur te kunnen genieten, maar ook om glans te geven
aan hun maatschappelijke status. Soms speelde ook een economisch motief een rol. De bij deze “buitens”
behorende grond kon veelal lucratief worden verpacht. Van pachters konden bovendien herendiensten worden
verlangd.
Na zijn benoeming tot lid van de magistraat van Breda verkocht Noirot een deel van de grond op 7 december 1637
voor fl. 1900 aan de Steenbergse notaris Matthias Reijns. 28 Het object werd als volgt omschreven: een hof en
plantage met land, groot ca. 8 gemeten, met daarop een huis en verder getimmerte, genaamd Eeckelenberg, gelegen
in het Oudland te Steenbergen. Het onroerend goed was gesitueerd ten zuidwesten van de Welberg, tussen de
Boomdijk en de weg van Steenbergen naar Moerstraten (thans de Moerstraatseweg).
De benaming Ekelenberg is toen zeer waarschijnlijk voor het eerst in de gedocumenteerde geschiedenis van
onroerend goed te Steenbergen gebruikt. 29 Noirot zal de bedenker van de naam zijn geweest. 30 Later is het
landgoed ook vaak omschreven als Eikelenberg, verwijzend naar eiken die erop waren en nog zijn geplant. 31
Waarschijnlijk verrees het landgoed op dat deel van het door Noirot in 1634 gekochte grond dat is omschreven als
zaailand met een huis en een schuur. Het overige deel (een weiland) kwam klaarblijkelijk op 7 december 1637 niet
in handen van Reijns. Dit deel zal de resterende ca. 6 gemeten hebben omvat. Later werd dit deel aan het landgoed
toegevoegd.
Wanneer het op 13 december 1650 door jonkheer Francois de Ram, heer van Hagedoorn en gouverneur van
Steenbergen,wordt gekocht van de notaris Matthijs Reijns (die inmiddels ook secretaris was van de stad
Steenbergen) omvat Ekelenberg 6 gemeten en 155 roeden (ca. 2,6 ha). Het landgoed bestaat dan uit landerijen en
27

28

29

30

31

Dat Isaack Noirot graag een landgoed bezat bleek ook in 1642 toen hij onder Ginneken een stuk grond kocht
waarop hij het landhuis “Coeckelberg” liet bouwen, over de naamgeving waarvan overigens bij verkoop in
1668 een geschil ontstond (De Navorscher, jrg. 1894, p. 341).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1520, fol. 251 v-252, 16-12-1637. In 1634 betaalde Isaack Noirot voor 14
gemeten fl. 1918. Hij verkocht een deel daarvan, te weten 8 gemeten, in 1637 voor fl. 1900. Dit deel was dus
ten opzichte van 1634 in waarde gestegen, vermoedelijk vooral door de landschappelijke ingrepen die in het
kader van de ontwikkeling van het landgoed intussen hadden plaatsgevonden.
Het toponiem Ekelenberg is niet getraceerd in de zogeheten vestbrieven van Steenbergen van vóór 1634.
Deze brieven betreffen de codificatie van onroerend goedtransacties. De naam komt ook niet voor op de
handgeschreven fiches die omstreeks 1970 als regesten zijn vervaardigd door G.W.G. van Bree (toen assistent
van de archivaris A. Delahaye) en die voornamelijk betrekking hebben op de genoemde transacties in de 16 de
en 17de eeuw, ontleend aan uiteenlopende bronnen, zoals deze op 31-7-1998 zijn geïnventariseerd door G.
van Donschot. De fiches bevinden zich anno 2012 in de studiezaal van het Markiezenhof Historisch Centrum
te Bergen op Zoom.
Mogelijk heeft de naam Ekelenberg in de 18 de eeuw aanstekelijk gewerkt. Op 3-9-1739 is op de Welberg in
Steenbergen een boerderij vermeld met de naam “Creekelenberg”. Er hoorde land bij in de West-Welberg,
Oud Cromwiel en de Graaf Hendrikpolder (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 106, 3-9-1739; idem inv. 109,
18-9-1740).
In de nabijgelegen bossen van het landgoed Padmos waren en zijn ook eiken geplant. Op 10-1-1547 verkocht
de eigenaar van Padmos, Willem van Immerseel, er 350 voor fl. 1 per stuk (MHC, ora Steenbergen, inv.
1508, fol. 673).
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bijbehorende plantages. Over een landhuis werd niet gerept. De ligging werd in de desbetreffende schepenakte als
volgt beschreven: oostelijk en zuidelijk grenzend aan de weg lopende naar de bossen van de heer Manteau,
westelijk grenzend aan de landen van majoor Hans Gijsels en van Bastiaen Dorenbosch en noordelijk aan de landen
van Joannes Steenput. 32 Op het landgoed bevond zich een hofstede met land, gebruikt [in de betekenis van
gepacht] door Joan Sijmonssen Otten, vrij en onbelast, behalve met een rente van tien stuivers per jaar, te betalen
aan de heer Joachimi te Bergen op Zoom. 33 De verkoper werd van deze renteplicht ontlast. De koper zegde toe
om het bestaande huurcontract van Johan Sijmonssen Otten, dat nog twee jaar liep, te gedogen, op voorwaarde dat
deze aan zijn verplichtingen als pachter zou voldoen. De overdracht vond plaats op 16 januari 1651.

32

33

MHC, ora Steenbergen, inv. 1524, fol. 175-175 v. Johannes Steenput werd in januari 1653 in de
gereformeerde kerk van Steenbergen begraven, 42 jaar oud, omschreven als oud-burgemeester van de stad.
Joachimi is identiek met Joachimus Johannis, geb. Bergen op Zoom 1595/1596, o.m. schepen, weesmeester
en rentmeester der proveniers aldaar. Als rentmeester is hij o.m. vermeld te Bergen op Zoom in 1634 en 1644
(MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 66, akte nr. 203, 30-9-1634 en idem, inv. 39, akte nr. 46, 14-3-1644).
De grond van het landgoed Ekelenberg was in 1650 (en later zoals in 1752) belast met een jaarlijkse
renteplicht ten behoeve van de Tafel der Proveniers (een instelling op het terrein van de armenzorg) te Bergen
op Zoom. Zie voor de cijnsplicht in het land van Steenbergen meer in het algemeen Van Bree, 1972, p. 7-12.
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De verwerving van Ekelenberg door Francois de Ram van Hagedoorn I op 13 december 1650.
Spoedig na verwerving liet de nieuwe eigenaar op het landgoed een huis bouwen. De benaming “Ekelenberg”
betreft vanaf dat moment zowel het landgoed als het daarop verrezen landhuis.
De verdere ontwikkeling van het landgoed
Francois de Ram van Hagedoorn I (ca. 1595-1666) en zijn gelijknamige zoon (1645-1701) verwierven diverse
percelen grond nabij het landgoed en droegen daardoor betekenisvol bij aan de verdere ontwikkeling daarvan.
Reeds twee dagen na de aankoop van Ekelenberg werd een perceel zaailand verworven van 3 gemeten en 128
roeden. 34 Het werd verkocht door Bastiaen Dorenbosch en het was als volgt gesitueerd: oostelijk en zuidelijk
begrensd door het land van de koper genaamd Ekelenberg, westelijk door de landen van de kinderen en erfgenamen
van wijlen Lenaert Lenaertsen van Driel en noordelijk door de landen van Joannes Steenput. De Ram betaalde er
fl. 174 per gemet voor plus een (gebruikelijke) “rosennobel” (een sieraad) voor de echtgenote van de verkoper. De
Ram diende te gedogen dat de grond voor een periode van zes jaar was verpacht voor fl. 7 per gemet.

34

MHC, ora Steenbergen, inv. 1524, fol. 182 v.
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Op 10 juni 1651 volgde de uitbreiding van het landgoed door de aankoop van 3 gemeten en 42 roeden land, gekocht
van Aelbrecht Andriesse Hellemans. De situering was als volgt: oostelijk begrensd door land van Meeus
Hermansen Poets, zuidelijk door land van Joan Schaep, westelijk door land van de secretaris Vrijbergen en
noordelijk door het land van de koper. 35 De Ram betaalde er fl. 200 per gemet voor, hetgeen op 30 juni 1651 was
voldaan.
Daarna volgde op 23 november 1651 de uitbreiding met de aankoop van het hoefje genaamd Couwenberch,
gekocht van secretaris Matthias Reijns. Het omvatte 6 gemeten en 35 roeden. De Ram kocht het voor fl. 162 per
gemet. Hij diende het bestaande pachtcontract, dat nog drie jaar liep, te respecteren. De situering van Couwenberch
was als volgt: oostelijk grenzend aan de landen van de koper [dus naast Ekelenberg], zuidelijk aan de landen en
het erf van majoor Hans Gijsels [sergeant-majoor van de stad Steenbergen, benoemd op 8-12-1641], 36 westelijk
aan het land van Stoffel [Claessen] Padmoes en noordelijk aan het land van Johannes Steenput. Op de locatie van
Couwenberch zou later de bij het landgoed Ekelenberg behorende zogeheten tuinmanswoning verrijzen. Anno
2012 bevindt zich op deze plaats het volgende huis: 37

De locatie van de voormalige tuinmanswoning van Ekelenberg anno 2012, gezien vanuit het noordoosten.
Op 1 augustus 1652 werd het grondbezit van Francois de Ram nabij Ekelenberg wederom uitgebreid. Tijdens een
publieke verkoop werd van de erfgenamen van Wouter Corstiaensen de Wilde (waaronder diens weduwe Heijltien
Aerts) een “hoefken” zaailand verworven ter grootte van 6 gemeten en 132 roeden, opgesplitst in drie delen,
tezamen omschreven als “den Steenput”: 38
35
36
37
38

Idem, inv. 1525, 10-6-1651, fol. 40 v en 41.
NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1527, fol. 35 v.
Deze locatie is anno 2012 genummerd als Hoogstraat 25.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1525, 1-8-1652, fol. 134 v – 137. Als locatie in het Oudland te Steenbergen is
de Steenput reeds op 20-3-1456 vermeld (idem, inv. 1706, fol. 137 v). In 1600 behoorde bij de boerderij “De
Steenput” 30 gemeten en 177 roeden land. Eigenaar was toen Domis Cornelisse (Padmos?) (MHC, oga
Steenbergen, inv. 1657). Op 23-7-1663 omvatte het terrein van hoeve De Steenput (die later ook is
omschreven als hoeve “De Pomp” en weer later als “Eikendaal”) exclusief de bijbehorende boslanden 30
gemeten en 111 roeden (MHC, ora Steenbergen, inv. 1634, fol. 108 v-109 v).
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Een perceel genaamd “den Hoogen Acker” waar de Steenput op staat, groot 2 gemeten en 264 roeden,
noordelijk en oostelijk grenzend aan de “bruijckwegen” aldaar, zuidelijk aan de landen van de heer Van
Hagedoorn [Francois de Ram I] en westelijk aan de “kerckelanden” [land van de gereformeerde kerk van
Steenbergen].
Een perceel van 1 gemet en 200 roeden genaamd het “Ovenblocxken”, westelijk en noordelijk grenzend
aan de genoemde “bruijckwegen”, oostelijk aan de landen van [de boerderij] de Warande [later de
Duiventoren genoemd] en zuidelijk aan de landen van Aelbrecht Andriessen [Hellemans] “alwaer den
wal int geheel dese partije aencompt”.
Een perceel genaamd ”de Wije”, groot 1 gemet en 268 roeden, westelijk en noordelijk grenzend aan de
landen genaamd “de Sweepe”, oostelijk aan de Warande “met het eijndeken heelen wal aldaer” en
zuidelijk voor de helft aan de genoemde “bruijckwech”.

De koper diende de bestaande pachtcontracten te respecteren. Het contract betreffende de grond liep nog tot 11
november 1654 en dat van het huis tot mei 1655. Het geheel werd gekocht voor fl. 230 per gemet, destijds een
relatief hoog bedrag voor de aankoop van grond in het Oudland.
Op 25 augustus 1653 kocht Francois de Ram I van de gereformeerde kerk van Steenbergen 271 roeden grond in
het Oudland, oostelijk en zuidelijk grenzend aan de andere landen en de dreef van de koper genaamd “de Steenput”,
westelijk aan de dreef van Mr. Cornelis Stouters en noordelijk aan de weg die voor de helft eigendom was van de
genoemde kerk. Het perceel was op 24 augustus 1653 opgemeten door de landmeter [en schoolmeester] Marijnis
[Janszn.] Cloet. De Ram betaalde er fl. 205 en 5 stuivers voor. 39
De Ram kocht op 3 augustus 1655 vervolgens grond in de polder het Nieuwe Cromwiel, maar deze transactie blijft
op deze plaats verder buiten beschouwing omdat zij niet beschouwd kan worden als een uitbreiding van het
landgoed Ekelenberg, hoewel het gekochte perceel, liggend aan de overzijde van de Boomdijk, niet ver van
Ekelenberg was verwijderd. 40
Op 22 september 1655 realiseerde De Ram een uitbreiding van zijn grondbezit nabij Ekelenberg door de koop (uit
de boedel van Mr. Joan Schaep, in leven procureur te Steenbergen) van 6 gemeten en 158 roeden bos gelegen
achter de hoeve van de koper, oostelijk grenzend aan de weiden van de heer De Wijse, zuidelijk aan het
Vinckenblock, westelijk aan de bossen van Struijven en noordelijk aan [het land van] de koper. De Ram kocht dit
perceel voor fl. 172 per gemet. 41
Niet grenzend aan maar wel vlakbij Ekelenberg, aan de noordzijde van de Hoogstraat (toen veelal aangeduid als
een dwarsdreef) tegenover de aan de zuidzijde van deze straat gelegen boerderij de Pomp (later Eikendaal
genoemd), lag de boerderij de Warande die ook wel (en vanaf medio 17de eeuw veelal) is omschreven als de
Duiventoren. De Warande behoort tot de oudste boerderijen in het Oudland van Steenbergen, reeds vermeld in
1456. 42 De Ram kocht deze hoeve op 14 december 1655. 43 Het object omvatte zaailanden, weilanden en
schaarbossen met een totale omvang van 46 gemeten met een oude omwaterde “motte” [een heuveltje ofwel terp]
waar ooit een kasteeltje of “speelhuys” op placht te staan. 44 De boerderij was verpacht aan Adriaen Hendricksen
Muijs wiens pachtrechten dienden te worden gerespecteerd tot ze op 1 oktober 1656 expireerden. De Ram betaalde
er fl. 120 per gemet voor.
Enige maanden voor zijn dood breidde De Ram Ekelenberg nog verder uit. Op 24 februari 1666 kocht hij van Mr.
Jacobus Cnaep (licentiaat in de rechten) 15 gemeten land nabij Ekelenberg, dat de verkoper kort daarvoor had
39
40

41

42

43
44

Idem, inv. 1526, 25-8-1653, fol. 32.
Idem, inv. 1526, fol. 127 – 129 v, 3-8-1655. De koop betrof een perceel land ter grootte van 28 gemeten. De
Ram betaalde er fl. 196 per gemet voor. Het perceel is (o.m. in 1663) omschreven als “vanouds genaamd het
hoeffken” (MHC, ora Steenbergen, inv. 1634, fol. 118, 8-9-1663). Vermoedelijk werd daarmee de basis
gelegd voor het eigendom van een boerderij met land in Oud en Nieuw Cromwiel van tezamen 40 gemeten
die op 14-8-1712 door Francois de Ram van Hagedoorn III voor fl. 275 per jaar, ingaande 1-11-1713, werd
verpacht aan Joost Adriaensen, nadat deze boerderij eerder was gepacht door Adriaen de Bije (de Bie) (MHC,
not. arch. Steenbergen, inv. 64, akte 14-8-1712).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1526, 22-9-1655, fol. 131 – 138. De Ram toonde zich ook geïnteresseerd in de
koop van andere percelen grond uit de boedel van Jan Schaep, maar die werden door anderen verworven,
waaronder de toenmalige eigenaar van het landgoed Padmos, Adriaen van Berckel.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1706, 30-3-1456, fol. 137 v. In 1536 is de boerderij vermeld met 45 gemeten
grond (idem, inv. 1508, fol. 119 v). In 1600 beschikte de hofstede over 46 gemeten. Eigenaar was toen
Adriaen van Roomen en pachter Jacob Claesse (MHC, oga Steenbergen, inv. 1657). Van Roomen kocht de
hofstede van Vincent van Geelkercken (idem, inv. 1770, fol. 3 v).
Idem, inv. 1526, fol. 144 – 145 v.
Leenders vermeldt dat ridders in de middeleeuwen hun versterkte woningen veelal bouwden op een verhoogd
perceel dat ook wel motte werd genoemd. Het was meestal met een gracht omgeven (Leenders, 1999, p. 4).
Kennelijk was dit ooit ook op de hofstede De Warande het geval en zeker op Padmos (zie deel 2).
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verworven uit de boedel van Cornelis van der Haven, in leven burgemeester van Steenbergen. 45 De ligging van
het perceel was als volgt: oostelijk grenzend aan het huis, de boomgaard en de landen van de koper [dus aan
Ekelenberg], zuidelijk aan de boslanden van Marinis Struijve, westelijk aan [het land van] de kinderen en
erfgenamen van wijlen Cornelis van der Haven en noordelijk wederom aan [het land van] de koper. De koopprijs
bedroeg fl. 170 per gemet. Bij de koop was de halve dreef inbegrepen die op kosten van de verkoper aan de westen de noordzijde van het weiland nog “afgesloot” diende te worden. De koper diende het bestaande pachtcontract
van Jeronimus Ferdinandus te respecteren. Op het perceel stond een huis, waarover in de koopakte werd vermeld
dat enige reparaties daaraan nog ten laste kwamen van de verkoper. De koop betrof de helft van een boerderij die
eigendom was geweest van Cornelis van der Haven. De andere helft werd in 1693 verworven door De Ram’s zoon
Francois; zie verderop.
Toen Francois de Ram van Hagedoorn I op 29 juni 1666 werd begraven was het grondgebied van Ekelenberg
uitgebreid van 6 gemeten en 155 roeden bij de koop op 13 december 1655 tot 48 gemeten en 21 roeden. Daarbij
is de verwerving van de boerderij De Warande met 46 gemeten grond niet meegerekend. In een betrekkelijk korte
tijd was Ekelenberg als landgoed op de kaart gezet. Formeel bleef overigens de naam Ekelenberg beperkt tot het
perceel zoals dit in 1655 door De Ram was verworven. Het landgoed omvatte ook het land eromheen.
Het was voor het enige kind van De Ram, zijn gelijknamige zoon Francois (Francois de Ram van Hagedoorn II)
die op 29 oktober 1645 in Steenbergen werd gedoopt, niet eenvoudig om het landgoed verder uit te breiden. Slechts
spaarzaam dienden zich hiervoor mogelijkheden aan. Veel grond in de directe omgeving was immers reeds
verworven. 46
Het is niet geheel duidelijk of de 26 gemeten land met bebouwing in het Oudland die hij tijdens een veiling op 22
april 1688 kocht van Chrisostomis de Haese nabij Ekelenberg (in de ruime betekenis) gesitueerd was. Een
beschrijving van de belendende percelen ontbreekt (merkwaardig genoeg) in de koopakte. De Ram betaalde er
fl. 113 per gemet voor. 47 Vermoedelijk is het niet verantwoord om deze verwerving te beschouwen als een
uitbreiding van het landgoed Ekelenberg. 48
Op 16 augustus 1689 kocht Francois de Ram van Hagedoorn II van Jacob Free te Bergen op Zoom, erfgenaam van
Jan Free, een huis met twee schuurtjes op 2 gemeten en 10 roeden land, grenzend aan Ekelenberg. De ligging werd
als volgt omschreven: noordelijk grenzend aan de landen van de koper en oostelijk aan de landen van de kinderen
van Cornelis van der Haven. Het “spulletje” werd gepacht door Lindert Cornelis van Cuyck. De Ram betaalde er
fl. 500 voor. 49
Op 23 juni 1693 kocht zoon Francois de andere helft van de boerderij die zijn vader op 24 februari 1666 kocht van
Mr. Jacobus Cnaep uit de boedel van Cornelis van der Haven. Verkoopster was Jacobina van der Haven, dochter
van wijlen Cornelis van der Haven en weduwe van de kolonel Johan Philip de Mohr (gesneuveld bij Steenkerken
op 3 augustus 1692 en een collega van de koper). Het object omvatte 15 gemeten land en De Ram betaalde er fl.
1050 voor. 50 In de betreffende vestbrief is de ligging niet beschreven, maar in de koopbrief die in het bezit kwam
van De Ram (en later belandde in de Verzameling Tackoen) is daarover vermeld: “omtrent” het hof van de koper,
45
46

47

48

49

50

MHC, Verzameling Tackoen, inv. 92, 24-2-1666.
Buiten beschouwing blijft hier de verwerving van grond buiten het Oudland. Zo kocht De Ram van
Hagedoorn II op 11-10-1687 een hoefke in de polder het Oude Cromwiel met 12 gemeten land, nagelaten
door de in Oost-Indië overleden Michiel Geeritsen Smuncx (en verkocht op last van de Weeskamer van de
stad Amsterdam op verzoek van de Weesmeesters van Batavia en van Banda op Neira). De Ram betaalde er
fl. 120 per gemet voor. Het boerderijtje was voor een periode van zeven jaar, ingaande op 1-10-1685, gepacht
door Willem van Ackeren voor fl. 9 per gemet per jaar (MHC, ora Steenbergen, inv. 1534, 11-10-1687, fol.
40-42).
MHC, Verzameling Tackoen, inv. 93, 22-4-1688; MHC, ora Steenbergen, inv. 1534, 22-4-1688, fol. 95-97.
Het mag curieus worden genoemd dat de koper in de koopakte is omschreven als “Louis de Ram, heer van
Haegedoorn”. Louis de Ram is nimmer heer van Hagedoorn geweest en werd in Steenbergen op 24-2-1656
begraven. De schepen of klerk die de betreffende akte opstelde moet hem hebben verwisseld met Francois
de Ram van Hagedoorn II (1645-1701).
Het is niet duidelijk waar twee percelen grond in het Oudland lagen die Francois de Ram van Hagedoorn II
op 17-11-1688 voor een periode van zeven jaren ingaande 1-11-1689 voor fl. 250 per jaar verpachtte aan Jan
Jansen Danckaerts die Pauwels Michielsen als pachter opvolgde. Het betrof een “hoefken land” van 19
gemeten plus 23 gemeten. In de desbetreffende akte werd vermeld dat de ligging ervan aan de huurder bekend
was (MHC, ora Steenbergen, inv. 1655, 17-11-1688).
MHC, Verzameling Tackoen, inv. 94; MHC, ora Steenbergen, inv. 1534, 16-8-1689, fol. 156 v. Op 14-41673 was dit perceel door de erven van Cornelis van der Haven voor eveneens fl. 500 verkocht aan Adriaan
Willemse van der Hoeck. De ligging werd toen aldus beschreven: in het Oudland, ten westen van de landen
en het huis genaam Eeckelenberg tegen de dreef aldaar (MHC, ora Steenbergen, inv. 1531, fol. 29).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1535, fol. 57, 23-6-1693.
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dus grenzend aan Ekelenberg. 51 Waarschijnlijk betrof de verwerving de andere helft van de boerderij “De Pomp”
(later Eikendaal genoemd) gelet op de beschrijving van de bezittingen die Magdalena de Ram in 1752 verkocht.
Deze transactie was de laatste door het geslacht De Ram van Hagedoorn tot stand gebrachte uitbreiding van het
landgoed Ekelenberg. Francois de Ram van Hagedoorn III (1686-1722), die zijn vader als eigenaar van het
landgoed opvolgde, consolideerde het bezit en voegde er niets meer aan toe. Dat gold ook voor diens zuster
Magdalena de Ram (1687-1752) die Ekelenberg als enige erfgename van haar broer in 1722 verwierf. Veel
gelegenheid om het landgoed uit te bouwen had zij niet, want zij verbleef na haar huwelijk met Hendrik Magnus
baron von Buddenbrock (1685-1743) geruime tijd in Zweden. Nadat haar echtgenoot daar door een krijgsraad ter
dood was veroordeeld wegens zijn opstelling als bevelvoerend officier tijdens een (grens)oorlog tussen Zweden
en Rusland en, in 1743, was geëxecuteerd (hij werd onthoofd met een bijl) keerde Magdalena, vermoedelijk in een
berooide staat, terug in de Republiek (zie hoofdstuk 1.4).
In april 1747 ondervond het landgoed Ekelenberg schade van de inundaties die in april van dat jaar in Steenbergen
waren aangebracht in het kader van de Oostenrijkse Successieoorlog. 52 Daarbij werd ook een deel van het Oudland
onder water gezet. Het niet-geïnundeerde hoger gelegen deel liep indirect ook schade op vanwege problemen met
de waterafvoer. Op 17 maart 1750 rapporteerde Magdalena de Ram dat er schade was aangericht aan de gebouwen,
bomen en bossen op haar landerijen ten bedrage van fl. 3150. 53 Uit een door de Staten-Generaal beschikbaar
gesteld rampenfonds ontvingen haar erfgenamen hiervoor in 1754 een vergoeding van respectievelijk fl. 275 en fl.
550. 54
Verkoop bezittingen te Steenbergen van Magdalena de Ram op 17 juni 1752
Na het overlijden van haar broer Francois de Ram van Hagedoorn III op 10 februari 1722 kwam zijn zuster
Magdalena als enige erfgenaam in het bezit van diens nagelaten roerende en onroerende goederen. Blijkens een
schepenakte van 20 februari 1752 had Willem Jan graaf van Hogendorp, heer van Rollant en de Vrijen Ban
[Vrijenban] en raadsheer in de Raad van Brabant en de Landen van Overmaas, een vordering op haar van
fl. 12.500. 55 Op 29 april 1752 eiste Van Hogendorp dat deze schuld werd afbetaald. 56 Op 3 juni 1752 werd notaris
en procureur Francois Clement te Steenbergen gemachtigd om een deel van haar bezittingen in de jurisdictie van
Steenbergen (landerijen, hoeven en huizen) publiekelijk te verkopen. 57 Blijkens de verkoopcondities mocht de
verkoop geen nadeel met zich brengen voor de executie-procedures die door Willem Jan graaf van Hogendorp
waren geëntameerd. 58 De graaf van Hogendorp was de koper van verreweg de meeste landerijen die werden
geveild, waaronder het landgoed Ekelenberg.
51
52
53

54

55

56

57

58

MHC, Verzameling Tackoen, inv. 95, 23-6-1693.
Van Nimwegen, 1997; idem, 2002, hoofdstuk VIII; Pasmans, 1988, p. 127-133.
MHC, oga Steenbergen, inv. 2388. De totale schade in het Oostkwartier van Steenbergen (waartoe werden
gerekend: Kruisland, het Oudland, het Oude en Nieuwe Cromwiel en het oostelijk deel van de Graaf
Hendrikpolder) bedroeg fl. 434.694. De schade in het Westkwartier was lager: fl. 242.914. Krachtens een
resolutie van de Staten-Generaal van 21-4-1751 was voor de vergoeding van de schade op het platteland van
Steenbergen een fonds beschikbaar van fl. 119.566 en 4 stuivers. Slechts een beperkt deel van de schade kon
dus vergoed worden.
MHC, oga Steenbergen, inv. 2373. In de opgave van de schade werd het landgoed Ekelenberg niet apart
vermeld. Aangenomen mag worden dat de schade aan de bossen vooral op Ekelenberg betrekking had. Voor
de bekostiging van de vergoeding die de eigenaren van de in 1747 geïnundeerde landen verkregen werd in
Steenbergen ook een speciale belasting in het leven geroepen, te betalen door de eigenaren van de gronden
die niet waren geïnundeerd. Deze werden aangeslagen voor drie stuivers per gemet (MHC, oga Steenbergen,
inv. 2390-2395).
De betreffende schepenakte is vermeld in een notarisakte te Bergen op Zoom op 29-4-1752 (MHC, not. arch.
Bergen op Zoom, inv. 502, akte nr. 13, 29-4-1752) en is (later) bevestigd in een schepenakte te Steenbergen
(MHC, ora Steenbergen, inv. 1548, fol. 77 v, 23-8-1754). Mogelijk speelde bij haar schuld een rol dat de
bezittingen van haar geëxecuteerde man in Zweden waren geconfisceerd.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 502, akte nr. 13, 29-4-1752. Magdalena de Ram werd omschreven
als douarière.
Idem, akte nr. 16, 3-6-1752. De verkoop betrof niet al haar bezittingen te Steenbergen. Haar erfgenamen (de
“erven van mevrouw Buddenbrock”) bezaten in 1760 nog grond in het Oudland westelijk en oostelijk van de
boerderij De Steenen Heul (MHC, ora Steenbergen, inv. 1548, fol. 224 v - 225 v, 5-1-1760; idem, inv. 1638,
25-1-1729, ongefol.). De grond behoorde bij een boerderijtje dat grensde aan de Moerstraatseweg. Aan de
oostzijde daarvan lagen het boerenhuis met schuur en percelen land (waaronder een bosperceel). Dit deel
omvatte 15 gemeten en 189 roeden. Aan de westzijde lagen de overige percelen met een omvang van 22
gemeten en 123 roeden. Op 26-3-1746 is van dit complex een kaart vervaardigd door de landmeter Nicolaes
Colen (zie blz. 70).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 129, 17-6-1752, fol. 131 en 131 v.
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Door notaris Clement werden in de herberg “Den grave van Mansvelt” te Steenbergen koopdagen georganiseerd
op 3, 10 en 17 juni 1752. Op laatstgenoemde datum vond de verkoop plaats, hetgeen op 31 juli daaropvolgend
werd bekrachtigd via een schepenakte en daarna op 8 augustus notarieel werd vastgelegd. 59 Afzonderlijk verkocht
werden de volgende zeven onroerende goederen (“parchelen”): 60
A.

Het herenhuis ofwel hofstede genaamd Ekelenbergh met huis, stalling of schuur, tuinen, hoven,
boomgaarden, lanen en dreven, alles groot ca. 6 gemeten in het Oudeland te Steenbergen. 61
B. De boerderij “Den Duijventoorn”, in het Oudeland te Steenbergen, groot 43 gemeten. 62
C. De boerderij “De Pomp”, in het Oudeland te Steenbergen, groot 54 gemeten en 233 roeden. 63
D. Een boerderij in het Oude en Nieuwe Cromwiel, groot 40 gemeten en 233 roeden. 64
E. Een blok land in de West-Welberg onder Kruisland, groot 33 gemeten. 65
F. Een blok land in de West-Welberg onder Kruisland, groot 10 gemeten en 212 roeden. 66
G. Een weiland in het Oudeland te Steenbergen, groot 3 gemeten en 135 roeden. 67
De kopers en de verkoopprijzen waren als volgt:
59
60
61

62
63
64

65

66

67

MHC, ora Steenbergen, inv. 1587, 31-7-1752.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 129, 17-6-1752, fol. 133 t/m 146 v.
Idem, fol. 133-134 v. De ligging van Ekelenberg werd toen als volgt omschreven: oostelijk en zuidelijk
grenzend aan het land van de kinderen van Pieter den Hollander, westelijk aan het land van de verkoopster
en noordelijk aan de landen en de hoeve De Pomp. Voorts werd daarover genoteerd: “dat de dreven en lanen
hieraan gehorende zich strekken zover de breedte van het erf aan het huis zich westwaarts strekt en zo van
daar oostwaarts tot tegen de landen van de hoeve De Pomp en van daar lopende voorbij de hoeve De Pomp
tot tegen de dwarsdreef, lopende voor bij de Duijventoorn”. Met de dwarsdreef werd de thans zo genoemde
Hoogstraat (eerder ook omschreven als het Zandbaantje) bedoeld.
In de schepenakte waarmee de verkoop op 31-7-1752 is bezegeld is vermeld dat op het land een renteplicht
van fl. 1 per jaar rustte ten gunste van de Tafel der Proveniers (een instelling op het terrein van de armenzorg)
te Bergen op Zoom; deze plicht bestond reeds in 1650, toen Ekelenberg in het bezit kwam van de familie De
Ram. De Tafel der Proveniers is ook omschreven als de Tafel van de Heilige Geest; zie hiervoor: Daeter,
1998, m. n. p. 51-52. Ook: MHC, arch. van de proveniers ofte Tafel van de Heilige Geest te Bergen op Zoom,
1709-1833, toegang nr. 220.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 129, 17-6-1752, fol. 135-136 v.
Idem, fol. 137-138 v.
Idem, fol. 139-140 v. De ligging daarvan werd op 31-7-1752 in de genoemde schepenakte als volgt
beschreven. De transactie betrof twee percelen. In het Nieuwe Cromwiel een stuk land oostelijk grenzend
aan de Groenendijk, westelijk aan het land van de heer [Zacharias Christiaan] Stuten [toen eigenaar van het
landgoed Padmos], zuidelijk aan ’s lands watergang en noordelijk aan de dijk van burgemeester Thijssen.
Vervolgens in het Oude Cromwiel een stuk land oostelijk grenzend aan het land van de armen [= de diaconie
van de geref. kerk te Steeenbergen], westelijk aan de Boomdijk, zuidelijk aan de dijk van burgemeester
Thijssen en noordelijk aan het erf van de heer Fierlinger. Op 25-9-1734 werd deze boerderij gepacht door de
weduwe van Marijnis [Dielissen] Eijsermans (Ysermans) conform een contract sinds 1-11-1731. Dit werd
toen verlengd tot 1-11-1737. Zij betaalde er fl. 265 per jaar voor (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 106, 259-1734). Deze weduwe was Gertrudis Jansen Raets. Zij huwde in augustus 1724 met Marijnis Eijsermans
(ged. te Steenbergen 12-2-1697, zoon van Dielis Fransen Ysermans en Jacoba Jans Suijckerbuijck) kort nadat
deze weduwnaar geworden was van Janneke Huijbrechts Verhoef. Op 17 april 1735 hertrouwde Gertrudis
Raets te Steenbergen met Christiaen van der Riet (vermeld als landman in de polder Oud Cromwiel op 29-41748; MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 104, akte nr. 91).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 129, fol. 141-141 v. De ligging daarvan werd op 31-7-1752 in de
genoemde schepenakte als volgt beschreven: oostelijk grenzend aan het Welbergsweegje, westelijk aan [niet
ingevuld], zuidelijk aan de eigenaar van [de grond van] Pieter Martelmans [deze was kennelijk een pachter]
en noordelijk aan de Geslegten dijk. Ingaande 1-11-1738 werd dit perceel voor fl. 211 per jaar gepacht door
Dielis Slootmans en eerder door Hendrik Adriaanse (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 106, 26-8-1738).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 129, fol. 143-144 v. Genoteerd werd dat de omvang van het blok was
opgemeten door de landmeter H. [Huijbregt] A. [Arnoldus] van Diepenbeecq [Diepenbeek].
Idem, fol. 145-146 v. De ligging daarvan werd op 31-7-1752 in de genoemde schepenakte als volgt
beschreven: oostelijk grenzend aan het land behorende bij de hoeve De Pomp, westelijk aan de dreef van [de
kinderen van Pieter den] Hollander, zuidelijk aan de grond van de verkoopster [Magdalena de Ram] en
noordelijk aan de dreef die bij het hof [verm. Ekelenberg] hoort. Dit perceel was belast met een rente van
vier stuivers per jaar ten behoeve van de [gereformeerde] kerk [te Steenbergen]. Twee jaar later werd over
de ligging van dit perceel genoteerd dat het gelegen was tegenover het huis Ekelenberg (idem, inv. 1548, fol.
80, 25-9-1754).
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Object
A

Koper
Willem Jan graaf van Hogendorp

Verkoopprijs
fl. 1000 68

B

Idem

fl. 3483

C
D

Idem
Idem

fl. 4710 en 16 stuivers 69
fl. 2461 en 10 stuivers

E
F

Rochus Heron 70
Samuel Dingmans 71

fl. 2640
fl. 557 72

G

Willem Jan graaf van Hogendorp

fl.

155 en 5 stuivers

De waarde van landbouwgrond varieerde van fl. 45 (object G) tot fl. 86 per gemet (object B).
De totale opbrengst van de veiling bedroeg fl. 15.007 en 26 stuivers. Deze was dus toereikend om de schuld van
Magdalena de Ram jegens Van Hogendorp af te betalen.
De kopers waren verplicht om ten behoeve van het Weeshuis van Steenbergen een zogeheten Godspenning te
betalen. 73 Deze bedroeg voor de afzonderlijke objecten als volgt:
Object

Godspenning Weeshuis

A

fl. 5

B

fl. 6

C

fl. 6

D

fl. 6

E

fl. 4

F

fl. 3

G

fl. 1 en 10 stuivers

Van de genoemde zeven percelen kunnen die met de letters A, C en G worden beschouwd als te behoren tot het
landgoed Ekelenberg in de ruime betekenis van het woord. Hoeve de Pomp lag pal naast het perceel Ekelenberg
ad A en van perceel ad G staat vast dat het tegenover het landhuis Ekelenberg was gelegen. 74 Deze drie percelen
omvatten tezamen 64 gemeten en 68 roeden, een omvang die nagenoeg correspondeert met de omvang van het
landgoed zoals dit werd overgedragen door Francois de Ram van Hagedoorn II. Zijn vader liet een landgoed na
met een berekende omvang van 48 gemeten en 21 roeden en zoon Francois voegde daar naar alle
waarschijnlijkheid 17 gemeten en 10 roeden aan toe. Opgeteld liet laatstgenoemde aan zijn broer Francois de Ram
van Hagedoorn III een landgoed na ter grootte van 65 gemeten en 31 roeden, vrijwel even omvangrijk als door
diens zuster in 1752 werd verkocht.
De in 1754 eigenaar van Ekelenberg geworden Cornelis Johannes Bloys zag kans om rondom het landgoed nog
enkele percelen grond te verwerven. Op 9 mei 1764 kocht hij voor fl. 146 per gemet uit de boedel van het echtpaar
Cornelis Raats en Christina Leemans een perceel zaailand van 7 gemeten en 47,25 roeden in het Oudland waarvan
de ligging aldus werd omschreven: oostelijk grenzend aan [het land van] de heer Van Hogendorp, westelijk aan
68

69

70
71

72

73

74

Ekelenberg was door de notaris op 3 juni 1752 ingezet voor fl. 700; op 10 juni 1752 bood Willem Jan graaf
van Hogendorp fl. 200 meer en uiteindelijk nog eens fl. 100 erbij op 17 juni 1752.
Op 21-3-1800 had de boerderij “De Pomp” (toen groot 51 gemeten en 192 roeden) een waarde van fl. 6700.
De boerderij behoorde tot de nagelaten bezittingen van Govert Anthony Smout, overleden op 2-1-1800
(MHC, ora Steenbergen, inv. 1855, fol. 152).
Hij is omschreven als advocaat te Bergen op Zoom.
Hij is omschreven als substituut-baljuw te Prinsenland en was daar ook dijkgraaf. Hij werd lidmaat van de
geref. kerk van Steenbergen met att. van Prinsland d.d. 21-9-1755. Hij overleed te Steenbergen 26-12-1770.
Overeengekomen werd dat de prijs in twee delen zou worden betaald. Het tweede deel werd betaald op 309-1752.
Het Weeshuis te Steenbergen (dat in 1657 ontstond als voortzetting van het middeleeuwse Gasthuis) was
nauw verbonden met de gereformeerde kerk, hoewel het daar formeel los van stond. In maart 1803 werd het
officieel gesplitst in een rooms-katholiek en een protestants Weeshuis, gevestigd in aparte, aan elkaar
grenzende, in 1978 gesloopte gebouwen in de Blauwstraat (Slokkers, 1999, p. 27-28). In 1712 werd in
Steenbergen een r.k. armbestuur gevestigd, dat toen echter nog niet over een eigen weeshuis kon beschikken.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1548, fol. 80, 25-9-1754.
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de Moerstraatseweg, zuidelijk aan een volgend perceel [dat werd verkocht] en noordelijk eveneens aan [het land
van] de heer Van Hogendorp. 75 Dichterbij Ekelenberg lag de op 9 juni 1764 gerealiseerde uitbreiding van zijn
grondbezit (uit dezelfde boedel afkomstig) met een weiland van 2 gemeten en 62,5 roeden in het Oudland dat als
volgt was gelegen: oostelijk, zuidelijk en noordelijk grenzend aan het land van de koper en westelijk aan de
Moerstraatseweg. Cornelis Bloys betaalde er fl. 62 per gemet voor. 76 Eveneens naast Ekelenberg gelegen was een
perceel land (vermoedelijk een weiland) van 3 gemeten en 226 roeden dat Bloys op 16 april 1766 van Adriaan de
Klerk kocht voor (het relatief lage bedrag van) fl. 40 per gemet. De situering daarvan was als volgt: oostelijk,
westelijk en noordelijk grenzend aan het land van de koper en zuidelijk aan het land van de verkoper en van het
land dat behoort tot de hoeve De Lantaren.77
Toen Ekelenberg op 29 maart 1770 door de oud-thesaurier en oud-burgemeester van Steenbergen, Cornelis
Johannis Bloys, voor fl. 22.000 en 8 gouden rijders werd verkocht aan Paulus Hendrik van Pelt omvatte het
grondbezit 106 gemeten en 55,5 roeden; daarbij was de hoeve de Duijventoorn (de Warande) met een
grondoppervlakte van 43 gemeten inbegrepen. Deze boerderij was belast met een renteplicht van fl. 1 per jaar
jegens het Armenweeshuis van Steenbergen. Het gehele complex werd als volgt beschreven: het vanouds
riddermatig huis Eekelenbergh met koetshuizen, schuren, betimmeringen en beplantingen. Voorts bestond het uit
een hoeve genaamd Couwenbergh, bestaande uit een huis, schuur en wagenhuis. Deze hoeve was belast met een
plicht tot het leveren van twee zakken rogge per jaar aan het Weeshuis te Steenbergen en een rente van 55 stuivers
per jaar ten behoeve van de gereformeerde kerk aldaar. Tot het complex behoorde voorts een huis, schuur en
wagenhuis genaamd De Stal. Aangetekend werd dat alles dicht bijeen stond met de tuinen, boomgaarden, hoven,
bossen, dreven, wandelingen, plantages, landen en weiden. Nieuw ten opzichte van eerdere omschrijvingen van
het landgoed is de vermelding van het huis De Stal, vermoedelijk gesitueerd op het perceel Ekelenberg in de
beperkte, oorspronkelijke betekenis. 78 De ligging van het totale object werd als volgt beschreven: westelijk
grenzend aan de Moerstraatseweg, oostelijk en noordelijk aan land van de graaf Van Hogendorp en het slot
Padmos, zuidelijk aan [het land van] Adriaen de Klerck, aan de hoeve de Lantaarn en aan het land van Den
Hollander c.s.. 79
Na het overlijden van Paulus Hendrik van Pelt kwam Ekelenberg in het bezit van zijn weduwe, Elisabeth van der
Burght. Toen ook zij overleed werden haar nagelaten bezittingen ten behoeve van belastingheffing (de “20 ste
penning”) op 24 december 1798 getaxeerd. Tot haar boedel behoorde Ekelenberg. Het werd in het taxatierapport
als volgt beschreven: “Een Buiten Goed genaamt Eekelenberg met eene hoeve en landerijen te zaamen groot 106
gemeeten 55,5 roeden, staande ende geleegen in het Oudeland van Steenbergen, in deeze gemerktens oost den heer
A.H. Anemaat [toen eigenaar van het landgoed Padmos; zie deel 2; zijn voorletters werden verwisseld] en
andere[n], west den Moerstraatseweg, zuid de weduwe [van] A. de Klerk en andere[n] en noorden de heer [Govert
Anthony] Smout”. 80 Het gehele complex van 106 gemeten en 55,5 roeden werd als Eekelenberg omschreven, dus
niet uitsluitend het oorspronkelijke perceel van het landgoed ter grootte van 6 gemeten. De territoriale reikwijdte
van het toponiem Ekelenberg was dus aanzienlijk opgerekt. Dit geheel werd overigens getaxeerd op een waarde
van fl. 25.000 en vormde daarmee 68 % van het door de weduwe nagelaten vermogen.
In de territoriale afbakening van het landgoed Ekelenberg kwam een wijziging na de splitsing van de nalatenschap
van Emmericus de Weert Corneliszoon. Toen zijn kinderen het landgoed in 1822 voor fl. 6.000 verkochten aan
Pieter Carel Wijnmalen werd Ekelenberg beschreven als een landgoed met een oppervlakte van 34 gemeten en
177 roeden. Voluit werd het object in de desbetreffende transportakte als volgt benoemd: “het landgoed
Eikelenberg bestaande uit deszelfs heerenhuizinge annex koetshuis en stallingen, twee arbeiderswoningen en
verdere gebouwen met 14 bunder, 72 roeden en 78 ellen ofwel 34 gemeten en 77 roeden oude maat, met lanen,
tuinen, boomgaarden, dreven, bos-, zaai- en weilanden met plantagien”. 81 De ruime omschrijving van Ekelenberg
uit 1798 was dus aanzienlijk gereduceerd.
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76
77
78

79

80

81

Idem, inv. 97, 9-5-1764.
Idem, , 9-6-1764.
Idem, inv. 98, 16-4-1766 en 27-5-1766.
Vermoedelijk is “De Stal” identiek met het huis en twee schuurtjes op 2 gemeten en 10 roeden land dat
Francois de Ram van Hagedoorn II op 16-8-1689 voor fl. 500 kocht (MHC, ora Steenbergen, inv. 1534, fol.
156 v).
MHC, Verzameling Tackoen, inv. 100, 29-3-1770. De desbetreffende “vestbrief” kon in het archief van de
schepenbank van Steenbergen niet getraceerd worden.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1855, fol. 139-141, 24-12-1798. Met A.H. Anemaat moet H.A. [Hendrik
Adriaan] Anemaet zijn bedoeld.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 238, 3-12-1822. De op het landgoed staande huizen waren toen
genummerd als M 40, 41 en 42. De eerste twee betroffen de arbeiderswoningen en het laatste het landhuis.
De grondpercelen werden als volgt gespecificeerd: in de derde hoek sub nr. 12 primo: 20, 21, 23, 43 en 67
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Na het overlijden van Pieter Carel Wijnmalen erfde zijn echtgenote, Anthonia Martina Anna de Weert, het
landgoed Eikelenberg en de naastgelegen hofstede Eikendaal “met al de daarop staande gebouwen en daartoe
behorende landen, tezamen 103 percelen zaai-, wei-, boslanden en rietvelden, benevens de boomgaarden,
uitwegen, water voor vermaak en al de aankleven van dien, tezamen 70 bunder, 9 roeden en 19 ellen, gelegen in
de polders het Oudland en Verdronken Westland”. 82 Daarbij werden de kort daarvoor toegekende
kadasternummers van de percelen vermeld. 83 In de betreffende akte van verdeling en scheiding werden de
oppervlaktes van Eikelenberg en Eikendaal niet afzonderlijk onderscheiden. Aannemelijk is dat het
Eikelenbergdeel, conform de situatie eind 1822, daarvan 34 bunder (hectaren) omvatte.
In 1855 ontstond een nieuwe situatie toen de nalatenschap van Herman Lodewijk Maria Tackoen, de tweede
echtgenoot van Anthonia Martina Anna de Weert, werd gesplitst en deels in het bezit kwam van Jacobus Laurentius
van Loon.
Ekelenberg na de koop van het landgoed door J.L. van Loon
Uit de nalatenschap van Herman Lodewijk Maria Tackoen werden eind 1855 te Steenbergen verscheidene
onroerende goederen publiekelijk geveild, waaronder het landgoed Ekelenberg. 84 De condities werden op 28
november 1855 bekend gemaakt in de herberg van Marijn Korst te Steenbergen, genaamd het “Schippershuis”. 85
De veiling vond plaats in twee tranches. 86 Op 5 december 1855 werd deze georganiseerd in de herberg van
Henricus Moors in het “huis van Negotie” te Steenbergen. Franciscus Carolus Spruijt te Antwerpen (eigenaar van
het landgoed “De Dassenberg” te Steenbergen) bood voor het landgoed Ekelenberg fl. 14.800. Op 21 december
1855 vond de beslissende veiling plaats in de herberg van de weduwe van Paulus Schwiebbe, genaamd “De
Nieuwe Beurs”. Jan Sluijs, toen lid van Provinciale Staten van Noord-Brabant, dijkgraaf van het Heemraadschap
van de Roosendaalse en Steenbergse Vliet en woonachtig in het Oudeland te Steenbergen, bood fl. 18.600 waarna
het bod werd overtroefd door de toenmalige burgemeester van Steenbergen, Jacobus Laurentius van Loon, die
voor fl. 18.895 de eigenaar van het landgoed werd. 87 Het was het begin van een langdurige verbintenis tussen dit
landgoed en de Steenbergse familie Van Loon. Daaraan kwam in 1983 een einde toen het (inmiddels qua juridische
vorm gewijzigde) landgoed werd verkocht aan het Brabants Landschap. 88
Het landgoed Ekelenberg werd eind 1855 als volgt omschreven:
“De Buitenplaats genaamd “Eikelenberg” bestaande in het heerenhuis met keuken, afzonderlijk koetshuis of
remise, tuinmanswoning met annexe schuur, twee arbeiderswoningen, fraaije uitgestrekte tuinen, vijvers, wel
aangelegde bosschen en wandeldreven met zwaar opgaand geboomte en heesters, boomgaarden, uitmuntende
bouw- en weilanden, hakhout en erven, alles aangenaam gesitueerd aan en bij den anderen in den polder het
Oudeland, gemeente Steenbergen op ongeveer een half uur afstands van gemelde plaats, te zamen groot in
oppervlakte drie en twintig bunders, acht en dertig roeden en zes en vijftig ellen. 89 Bij den kadastralen
perceelsgewijzen legger van de gemeente Steenbergen bekend in sectie Q het Oudland”.
De desbetreffende kadastrale sectienummers (Steenbergen, sectie Q) werden als volgt gespecificeerd: 90
Nr.
498
499
543

82
83

84
85
86
87

88
89
90

Omschrijving
hakhout
idem
idem

Bunders
1
1

Roeden
83
46
18

Ellen
20
10
80

t/m 74. Wijnmalen mocht op 1 januari 1823 over het landgoed beschikken. De arbeiderswoningen kwamen
pas op 1 mei 1823 voor hem beschikbaar gelet op nog lopende huurcontracten.
Idem, inv. 275, akte nr. 155, 3-10-1833.
Deze kadasternummers waren: Sectie Q nrs. 69 t/m 78, 498 en 499, 543 t/m 546, 585 t/m 649 en 652 t/m
669. Voorts: sectie V nrs. 289-292. De nummers Q 584 t/m 635 betroffen de percelen behorende bij de
boerderij Eikendaal en de percelen in de sectie V lagen in het Verdronken Westland.
Voor de veiling werd geadverteerd in de Bredasche Courant van 2-12-1855.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 315, 28-11-1855.
Idem, inv. 315, ongefol.; idem, inv. 363.
Daar kwamen nog transactiekosten bij ten bedrage van fl. 784,74 zodat Van Loon voor de koop van
Ekelenberg in totaal fl. 19.679,74 betaalde.
De familie Van Loon behield het jachtrecht op het landgoed.
Omgerekend omvatte het landgoed 23 hectaren, 5 aren en 28 centiaren.
De in Steenbergen gehanteerde vlaktematen waren destijds de volgende:
Een bunder = 1 hectare = 10.000 vierkante meter (ofwel 100 aren).
Een (vierkante) roede = 13,87 vierkante meter.
Een (vierkante) el = 0,47 vierkante meter.
Een gemet = 0,416 hectaren.
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544
545
546
636
637
638
639
640
641
644
645
646
647
648
649
652
653
654
656
657
658
659
660
661
662
663
665
666
667
668

91

92

93

94
95
96
97

idem
idem
idem
huis en erf 91
hakhout
huis, schuur en erf met
moestuinen 92
huis
moestuin
idem
hakhout 93
idem 94
idem
weiland
idem
bos tot vermaak
hakhout
water tot vermaak
moestuin 95
idem
plaisiertuin
hakhout
huis, schuur en erf 96
boomgaard 97
hakhout
idem
bouwland
idem
idem
idem
idem

1
1

2
1

1
2

1

1

45
18
56
11
12
14

15
14
51
87
54
68
30
32
43
3
41
15
55
22
21
10
47
38
7
32
62
10
67

40
30

40
42
20
20
10
20
40
20
40
70
70
74
20
30
90
50
60
30
20
90
60
40
10
50

Dit perceel werd toen tezamen met de percelen nrs. 647, 648 en een deel van nr. 645 gepacht door Christiaan
Luijks. De waarde van het huis op perceel nr. 636 werd op 31-5-1855 geschat op fl. 900 (MHC, not. arch.
Steenbergen, inv. 316, akte nr. 2175). Anno 2012 bevindt zich op deze locatie nog steeds een huis met schuur.
Dit perceel werd toen tezamen met de percelen nr. 639, 640 en 641 gepacht door Pieter Voorbraak en Cornelis
Kroonen. De waarde van het huis op de percelen nrs. 638 en 639 werd op 31-5-1855 geschat op fl. 500 (MHC,
not. arch. Steenbergen, inv. 316, akte nr. 2175).
Uitgezonderd het deel van dit perceel ten noordwesten van de laan van het herenhuis naar de Oudlandschen
Straat en lopende tussen de percelen die toen kadastraal bekend waren als sectie Q nrs. 612, 628 en 643. Dit
deel bleef eigendom van de verkopers [dus van de erfgenamen van Herman Tackoen].
Dit perceel was verpacht aan Christiaan Luijks, Gerard van Zundert en Frans Teunisse.
Dit perceel was verpacht aan Johannes de Jong Govertzoon.
Op dit perceel was het landhuis gelegen; het had een oppervlakte van 314,77 vierkante meter.
Deze was verpacht aan Johannes de Jong Govertzoon, doch uitsluitend om de vruchten van de daarin staande
bomen “te genieten”.
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De verkopende partij behield het recht op het hakhout van het lopende jaar van de percelen 543, 546, 663, 665 en
666. De verkochte percelen waren belast met:
• een rente van fl. 1 plus een en drievijfde van een mud rogge per jaar ten behoeve van het Weeshuis van
de Hervormde Gemeente te Steenbergen.
• een rente van fl. 2,75 per jaar ten behoeve van de Hervormde Kerk te Steenbergen.
• een rente van fl. 1 per jaar ten behoeve van de Tafel der Proveniers te Bergen op Zoom.
Vanaf eind 1855 worden tot het landgoed Ekelenberg gewoonlijk percelen grond gerekend met een omvang van
ca. 23 hectaren, 11 hectaren minder dan eind 1822 het geval was. Laatstgenoemde percelen kwamen in het bezit
van de erven van Herman Tackoen en dat gold ook voor de grond die behoorde bij de boerderij Eikendaal (vroeger:
de Pomp). Deze grond kwam in het bezit van Herman’s zoon Anthonius Tackoen. Over de territoriale afbakening
van Ekelenberg kon na 1855 nog wel verwarring ontstaan, want in de wijkregisters van Steenbergen betreffende
de periode 1863-1932 komen tot 1904 nog twee huizen (en daarna nog één) voor die in de ordening van straten en
buurten van Steenbergen zijn gerangschikt onder de rubriek Eikelenberg. 98 Deze waren gesitueerd op de 11
hectaren die in 1855 in het bezit bleven van de familie Tackoen.
Na 1855 bleef Ekelenberg gewoonlijk omschreven als een landgoed met een omvang van ca. 23 hectaren, zoals in
1902 bij het overlijden van Maria Henrica van Loon toen het werd vermeld met een grootte van 23 hectaren, 17
aren en 56 centiaren. 99 Dit zou overwegend zo blijven tot de verwerving van het landgoed door de Stichting Het
Noordbrabants Landschap in 1983.

Het overgangsgebied tussen Ekelenberg en Padmos, maart 2012.

98

99

MHC, Wijkregisters Steenbergen 1863 (inv. 4382, p. 151-152), 1880 (inv. 4383, p. 161), 1889 (inv. 4384, p.
231-232), 1904 (inv. 4386, p. 245), 1915 (inv. 4387, p. 251) en 1920-1932 (inv. 4392, p. 49 en 50).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 538, akte nr. 72, 25-4-1902.
26

1.2 Situering en afbeeldingen van Ekelenberg
Het landgoed Ekelenberg ligt ten zuidwesten van het bij de gemeente Steenbergen behorende kerkdorp Welberg.
Het is gesitueerd ten zuiden van de Hoogstraat, ten westen van de Boomdijk en ten oosten van de Moerstraatseweg.
Die locatie ligt op een relatief hooggelegen deel van het Oudland, waarnaar de naam van het landgoed verwijst:
een eikenbos dat op een verheffing in het landschap is gelegen. 100
Welberg is als locatie in het Oudland reeds in de 14 de eeuw vermeld. Gedurende vele eeuwen stonden er slechts
enkele huizen en boerderijen. De ontwikkeling tot dorp kwam vooral op gang in de jaren twintig van de 20ste eeuw.
De parochiekerk van de Welberg ontstond in 1928. Anno 2012 is het dorp uitgegroeid tot een wijk van Steenbergen
met circa 475 huizen.
Het is niet gelukt om 17de eeuwse afbeeldingen van het landgoed Ekelenberg te traceren. Mogelijk bestaan die
niet. Voor de eerste helft van die eeuw is dit niet verwonderlijk, want pas aan het einde daarvan is Ekelenberg als
een landgoed tot ontwikkeling gebracht. Op diverse 18 de eeuwse kaarten van stad en land van Steenbergen wordt
Ekelenberg wel vermeld, zij het veelal summier.
Op een door D.W.C. Hattinga in 1746 vervaardigde kaart van de baronie Steenbergen en de heerlijkheid
Prinsenland wordt de locatie Ekelenberg, naar de familie De Ram van Hagedoorn, aangeduid als “Hagedoorn”: 101

Een deel van het Oudland anno 1746; boven het noorden.
De benaming Hagedoorn (“Hagendorn Hoff”) treffen we ook aan op een fragment van een Duitstalige kaart van
de streek ten noorden van Bergen op Zoom die betrekking heeft op de situatie omstreeks 1747: 102

100

101
102

Vervloet vermeldt dat dit deel van het Oudland hoger ligt dan 3 meter boven N.A.P. (Vervloet, 1972 a, p.
87).
NA, Kaarten Hingman nr. 1790.
MHC, Beeldbank, KM 98.
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De ligging van Hagendorn Hoff, Pompen Hoff, Latern en Padmos gezien vanuit het oosten, ca. 1747.
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Op een eveneens 18de eeuwse kaart van Stad en Land van Steenbergen is Ekelenberg (“Eekelenburg”) als volgt
gesitueerd (onder het noorden): 103

Op deze kaart zijn ook de boerderijen De Pomp en Duiventoren nabij Ekelenberg vermeld die beide in het bezit
waren van de familie De Ram toen het landgoed Ekelenberg in 1752 werd verkocht. Ter verduidelijking volgt hier
een fragment van deze kaart: 104

103
104

Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 8 N 122.
De Boomvaart is op deze kaart vermeld als de Wouwse Beek.
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In 1805 werd in opdracht van het gemeentebestuur van Steenbergen en van de polderbesturen aldaar een
“kaartboek” van de polders en landerijen van Steenbergen vervaardigd door de landmeters Johannes Baptiste Adan
en Cornelis Johannes van Diepenbeek. 105 Het boek, bestaande uit 76 kaarten, werd samengesteld ten behoeve van
de heffing van belasting op grondbezit (de “verponding”). Daarin komt de volgende kaart voor betreffende de
omgeving van Ekelenberg, gesitueerd in het eerste deel van de derde hoek van het Oudland: 106

Op deze kaart is niet te zien welke percelen land bij het landgoed Ekelenberg horen, maar wel zijn de ligging en
de vorm van het landhuis Ekelenberg in beeld gebracht. Het huis was, anders dan de min of meer vergelijkbare
nabijgelegen landhuizen De Lantaarn en Padmos, niet omringd door een (slot)gracht. 107 Op een deel van het
perceel dat is genummerd als 70 (aan de zuidoostzijde van het huis) bevond zich in 1805 (en waarschijnlijk reeds
eerder) een vijver.
De weg bovenin de kaart (van oost naar west) is de Hoogstraat, van waaruit het landhuis via een geknikt (nog
steeds bestaand) weggetje (pad) bereikbaar was. Dit was (en is) ook mogelijk vanuit “den Oudlandschen wegh
naar Steenbergen”, de huidige Moerstraatseweg (de weg tussen Steenbergen en Moerstraten). Rechts is de weg
afgebeeld tussen Steenbergen en Wouw, aangeduid als de Boomdijk. Daarnaast, aan de oostzijde, bevindt zich de
polder Oud Cromwiel. Tussen het Oudland en de Boomdijk stroomt de Boomvaart, die op de kaart is omschreven
als de Wouwsche Vaart. De boerderij tussen Ekelenberg en de Hoogstraat die op oudere kaarten is vermeld als “de
Steenput” en als “de Pomp” is hier omschreven als “Eykendaal”. De naamloze boerderij in perceelnummer 6 is
waarschijnlijk identiek met de hoeve die in 1629 is omschreven als “De Sweepe”. 108

105
106
107

108

MHC, oga Steenbergen, inv. 1013.
MHC, Beeldbank, GAS 1013-41.
Het herenhuis op het landgoed De Dassenberg te Steenbergen was oorspronkelijk ook omgracht (Bosters,
2006, p. 16-17).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1518, fol. 135 v, 16-4-1629. De boerderij werd toen verkocht door Willem
Scherpesteijn (sergeant-majoor) en gekocht door Cornelis Adriaense Wolff voor fl. 105 per gemet.
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Naast het landgoed Ekelenberg ligt de hofstede De Lantaarn. In 1822 is het grondgebied daarvan door de landmeter
Johannes Baptiste Adan als volgt afgebeeld: 109

Hofstede De Lantaarn anno 14 oktober 1822; rechtsboven De Lantaarn is de hofstede Steenhuysen afgebeeld.

Gebouwen van hoeve De Lantaarn omstreeks 1920.

109

MHC, arch. Huize Mattemburgh B 226.
31

Een schilderij van Ekelenberg
In de collectie van Ir. G.M.L. van Loon te Antwerpen bevindt zich een schilderij van het landgoed Ekelenberg
waarop het als volgt is afgebeeld: 110

Bijzonderheden over dit schilderij (waarvan de maker niet bekend is) zijn de volgende.
Datering
Volgens de eigenaar, gebaseerd op een schatting van Christie’s, stamt het schilderij uit het derde kwart van de 17 de
eeuw. 111 Daarover is twijfel gerechtvaardigd. In de beschrijving van de nagelaten bezittingen van Francois de
Ram van Hagedoorn II op 11 februari 1722 worden, afgezien van een “plankaart” [plattegrond] van de stad
Steenbergen, 21 schilderijen vermeld; 19 daarvan werden notarieel omschreven als familieportretten en twee als

110

111

Het schilderij is omschreven als “Prospect of kaart van het huijs Ekelenberg” en is 1,15 meter x 0,92 meter
groot. De eigenaar, Ir. Gerardus Maria Laurentius van Loon (geboren te Steenbergen 3-3-1935), is een zoon
van Ir. Gerardus van Loon, geboren te Steenbergen op 24-12-1901 (directeur van de suikerfabriek aldaar en
later lid van de directie van de N.V. Centrale Suiker Maatschappij) en overleden te Edegem op 3–2-1987 en
van Maria Francisca Jospeha Smits van Waesberghe, geboren te Breda op 24–5-1902 en overleden te Tilburg
op 5-7-1972. Hij is een kleinzoon van Dr. Ir. Jacobus Antonius Alphonsus Maria van Loon, geboren te
Steenbergen op 1-7-1874 en overleden te ‘s-Gravenhage d.d. 23-3-1940 (burgemeester van Steenbergen; lid
Eerste Kamer der Staten Generaal) en Maria H.V. de Caritat de Peruzzis, geboren te Roosendaal op 31-81872 en overleden te Tilburg d.d. 21-7-1952. Haar vader Victor de Caritat de Peruzzis (1851-1914) was
directeur van de suikerfabriek te Roosendaal (Van Aken, Stoop en Zijlstra, p. 16). Een bekend lid van de
familie De Caritat is Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, markies de Condorcet (1743-1794), een Franse
filosoof en wiskundige (http://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolas_de_Condorcet).
Volgens een andere schatting is het schilderij nog ouder. Het zou verwijzen naar de situatie omstreeks 1600
(Brabants Landschap, 1997, p. 25). Dit is onmogelijk. Het landgoed Ekelenberg bestond toen nog niet en het
op het schilderij afgebeelde landhuis werd pas in 1651 gebouwd.
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schilderingen van jachtpartijen. 112 Daar zat dus geen schilderij bij van het landgoed Ekelenberg, waarvan moet
worden aangenomen dat, als het toen bestond, in het landhuis Ekelenberg was opgehangen en dan zeker zou zijn
vermeld in de genoemde, zeer gedetailleerde boedelbeschrijving. Dit gegeven draagt bij aan de veronderstelling
dat het schilderij niet vóór 1722 is vervaardigd. De krullen in de cartouche lijken bovendien eerder te wijzen op
een datering na 1722. 113 In de beschrijving van de nalatenschap van Pieter Carel Wijnmalen (eigenaar van
Ekelenberg in de periode 1822-1833) komt een schilderij op doek voor “verbeeldende Eikelenberg”. 114 Daarmee
zal het onderhavige schilderij zijn bedoeld. Het is dus aannemelijk dat het is vervaardigd tussen 1722 en 1833,
waarschijnlijk pas nadat het landgoed niet langer eigendom was van de familie De Ram van Hagedoorn.
De omvang van de percelen die zijn afgebeeld spoort met de beschrijving van het landgoed toen het op 17 juni
1752 werd verkocht (zie bijlage 2). Onduidelijk is echter wanneer het landgoed deze omvang kreeg, want deze
heeft zich geleidelijk ontwikkeld tussen 1650 en 1752. Het is goed denkbaar dat het landgoed is afgebeeld na 17
juni 1752; daarna veranderde er in de omvang nauwelijks nog iets.
De datering van het schilderij kan niet verantwoord worden gebaseerd op de vorm van het afgebeelde landhuis op
de genoemde fragmentkaart van het Oudland in of omstreeks 1748. Daarop is het huis geschetst met twee torens
aan de noordzijde, waarvan kan worden betwijfeld of die er toen waren, gelet op het feit dat ze ontbreken op de
reeds vermelde kaart van het Oudland van Adan en Van Diepenbeek uit 1805.
Situering
De weg boven is de toegangsweg (pad) naar het landgoed vanaf de (huidige) Hoogstraat (vroeger omschreven als
het Zandbaantje en uiterst links bovenin nog net afgebeeld). Tot de eerste knik is deze weg (pad), omzoomd met
bomen, ca. 360 meter lang. Daarna loopt de weg (het pad) door tot het einde van het perceel dat rechtsboven is
afgebeeld.
De weg linksonder is de huidige Moerstraatseweg (destijds: Oudlandseweg); de weg (het pad) (omzoomd met
bomen) naar het landhuis heeft een lengte van ca. 750 meter. Deze weg (pad) geeft op verscheidene plaatsen ook
toegang tot de grondpercelen van het landgoed. Het is waarschijnlijk geen toeval dat het landhuis aan het einde
van dit pad was gesitueerd. Leenders heeft er in zijn studie van de landgoederen in en rondom Breda op gewezen
dat een omzoomde laan met uitzicht op een landhuis een geliefd onderdeel was van de aanleg van een landgoed.
Met een aangeplante dreef kon de eigenaar pronken. 115
Het landhuis op Ekelenberg is afgebeeld in het gelig quadrant rechts van de windroos (zie verder de uitvergroting
van dit deel van het schilderij verderop). De stippels op het schilderij verwijzen naar rijen met bomen.
De afstand van de bovenkant van het schilderij tot de (niet afgebeelde) Boomvaart aan de noordoostzijde van het
landgoed bedraagt ca. 150 meter.
De cartouche van het schilderij
De afgebeelde figuren zijn Michiel Adriaanszn. de Ruijter (links) en Cornelis Tromp (rechts). De Ruijter is getooid
met de keten van de Orde van Sint Michael, een Franse ridderorde, hem toegekend in 1666.
Op het schilderij komen de volgende vlaggen voor:
•
Linksvoor: de rode vlag van de Staten-Generaal met daarop een leeuw [deze vlag werd o.m. als aanvalsvlag
op schepen gevoerd].
•
Linksachter: (niet duidelijk, maar mogelijk) een Engelse vlag; idem de wimpel op de vlaggenstok daarachter.
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•
Rechtsvoor: de rood-wit-blauwe vlag van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
•
Daarachter: de witte Pruisische vlag met een donkerkleurige adelaar.
•
Rechtsachter: de rood-wit-blauwe wimpel van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
De omvang van de cartouche wekt verwondering; deze beslaat nagenoeg evenveel ruimte als het afgebeelde
landgoed. Over de betekenis van de afgebeelde figuren en vlaggen kan slechts gespeculeerd worden. Aannemelijk
is dat er een verband is tussen de afbeeldingen en de eigenaar van het landgoed die de opdracht tot het schilderij
112
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MHC, ora Steenbergen, inv. 1791, eerste blad.
Naar de mening van kunsthistoricus drs. Jan Peeters die mij hierop attendeerde. Naar zijn mening kan de
kaart gelet op de Lodewijk de Vijftiendestijl van de cartouche zeker niet vroeger dan ca. 1725 gedateerd
worden.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 274, akte nr. 144, 19-7-1833. Tezamen met twee droogrekken werd het
niet meer waard geacht dan fl. 2, hetgeen een 17 de eeuwse herkomst minder waarschijnlijk maakt. Het werd
niet aangetroffen in een van de woonvertrekken van het landhuis maar op de droogzolder. Ook dat zegt iets
over de toen gepercipieeerde waarde van het schilderij.
Leenders, 1999, p. 21-22.
Het is ook denkbaar dat een Russische vlag is afgebeeld, een van de vele die door tsaar Peter de Grote na zijn
bezoek aan West-Europa aan het begin van de 18de eeuw in Rusland zijn ingevoerd, geïnspireerd op vlaggen
die hij in Engeland had gezien (met dank aan drs. Jan Peeters die mij op deze mogelijkheid attendeerde).
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zal hebben verstrekt. Mocht dit zijn gebeurd door Francois de Ram van Hagedoorn II (1645-1701) dan zou kunnen
worden verondersteld dat zijn vooraanstaande rol in het Staatse leger c.q. zijn verbondenheid met de Republiek
der Verenigde Nederlanden aan de cartouche ten grondslag liggen. De Ruijter en Tromp golden in de tweede helft
van de 17de eeuw als helden en symbolen van de Republiek. Daarbij kan een rol hebben gespeeld dat de genoemde
Francois de Ram met zijn regiment (bestaande uit 10 compagnieën van elk 55 man) in november 1688 betrokken
was bij de expeditie die uitmondde in de “Glorious Revolution”, waarbij prins Willem III van Oranje koning van
Engeland werd. Dit zou de mogelijk Engelse vlag kunnen verklaren.
Een serieuze kandidaat als opdrachtgever van het schilderij is de familie Bloys van Treslong, die het landgoed
15,5 jaar in bezit had. Vier van de zonen van Cornelis Johannes Bloys van Treslong (voortgekomen uit zijn tweede
huwelijk) verwierven vooraanstaande posities in de marine van de Republiek, te weten: Cornelis Isaac (geboren
op Ekelenberg), Jacob Arnout Bastingius (idem), Willem Otto (idem) en Jan Lodewijk Guy (geboren in Den Haag).
117
Drie van hen waren betrokken bij gevechten tegen de Engelsen gedurende de Vierde Engelse Oorlog (17801784); zo nam zoon Jacob Arnout Bastingius als luitenant voor de Admiraliteit van Amsterdam op het schip
“Admiraal de Ruyter” deel aan de Slag bij de Doggersbank (op 5 augustus 1781), waarvoor hij eervol werd
onderscheiden. 118

De Slag bij de Doggersbank, 5 augustus 1781. 119
Mocht het schilderij zijn vervaardigd na 17 juni 1752 dan is het voorts denkbaar dat Paulus Hendrik van Pelt de
opdrachtgever was. Hij was ruim twintig jaar eigenaar van het landgoed en ook hij vervulde functies bij de marine
van de Republiek.

117

118

119

Roodhuyzen-van Breda Vriesman,1998, diverse bladzijden. Dat gold ook voor hun in Steenbergen op 8-111757 geboren neef Johan Arnold Bloys van Treslong.
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, p. 129-132; Nederland’s Adelsboek, jrg. 1912, p. 239-244.
In 1815 werd hij in de adelstand verheven.
De maker van dit schilderij is niet bekend.
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1.3 Het landhuis Ekelenberg
Het is niet bekend hoe het landhuis Ekelenberg er na de bouw omstreeks 1651 precies uitzag. Het staat vast dat
het in de tweede helft van de 17de eeuw vrijwel vierkant was. Het was aan de oostzijde 51 voet en aan de westzijde
46 voet lang. De breedte bedroeg 40 voet, gemeten met de houtmaat “de roeij tot 12 voet en de voet tot 11 duim”.
Aangezien de gebruikelijke duimsmaat toen 2,5 cm. was, omvatte een voet dus 27,5 cm (11 x 2,5 cm). De lengte
van het huis was dan ruim 13 en de breedte 11 meter. Het huis was voorzien van loden goten en was gedekt met
pannen. 120 Vanaf de bouw in 1651 is het huis regelmatig aangepast. Een ingrijpende verbouwing vond plaats in
1687 kort na het (eerste) huwelijk van Francois de Ram II (1645-1701) met Elisabeth Ruysch van Wayestein,
waarschijnlijk conform haar wensen. Blijkens het bestek van 5 mei 1687 diende wat het metselwerk betreft het
volgende te gebeuren: 121
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Op het huis dient een verdieping te worden geplaatst van 3 meter (11 voet) hoog, zijnde de bovenkant
van de borstwering.
Met de verhoging moet worden begonnen boven de kamer aan de linkerzijde bij de entree van het huis.
De zolder boven het voorhuis en de keuken dient te worden opgetrokken tot de zolder van de voorkamer
aan de linkerkant.
De twee schoorstenen moeten worden afgebroken en opnieuw worden opgebouwd.
De muur tussen de stal en de keuken dient te worden afgebroken en opnieuw te worden gemetseld.
De rooksteen van de muur tussen de keuken en het woonhuis dient te worden afgehakt en opnieuw te
worden gemetseld zodat de muur niet meer doorslaat.
Alle binnenmuren dienen te worden opgetrokken tot de bovenste zolder ter dikte van een steen van
welgebakken bovensteen.
Aan de noordwesthoek van het huis dienen twee “bekwame” secreten [wc ‘s] te worden gemaakt, één
vanuit de “hooghkamer” [destijds ook wel opkamer genoemd], de andere vanuit de kamer van de vrouw
des huizes (“de vrou van Waijesteen”).
Het kozijn van de deur waarmee men uit het voorhuis gaat naar de grote bovenkamer dient te worden
verplaatst.
Het kozijn van de trapdeur dient te worden uitgebroken en het gat dat daardoor ontstaat dient te worden
dichtgemetseld en gepleisterd.

Het werk werd aangenomen door de metselaar Adriaen Hendricksen Riemslag en de timmerman Adriaan van
Opstal. Eerstgenoemde nam de verbouwing aan voor fl. 1000 onder de conditie dat zijn collega Van Opstal de
kosten van het strijken (vermoedelijk in de betekenis van dichtsmeren) van de pannen en het schoonmaken van de
oude stenen voor zijn rekening zou nemen. 122
Over hun prestaties toonde De Ram zich niet tevreden. Hij meende dat het aantal hanenbalken onvoldoende was,
de twee schoorstenen ondeugdelijk waren gemetseld, de dakgoten onjuist waren bevestigd en dakpannen waren
geplaatst van een slechte kwaliteit. Er volgde een langslepend en ingewikkeld proces voor de schepenbank te
Steenbergen, ook tussen de metselaar en de timmerman onderling, waarbij diverse deskundigen werden
gehoord. 123
Uit het bestek van de verbouwing kan worden opgemaakt dat de stal destijds aan het huis was vastgebouwd. Tussen
de stal en het woonhuis lag de keuken.
Kort na het overlijden van Francois de Ram van Hagedoorn III op 10 februari 1722 wordt in de beschrijving van
zijn boedel over de inrichting van huize Ekelenberg onder meer het volgende opgetekend. 124 Er is een jachtkamer
waarin 19 familieportretten hangen. 125 Vermeld wordt een kamer die is behangen met goudleer. Naast vijf andere
kamers heeft het huis een kleerzolder, een meidenkamer, een kleine eetzaal, een provisiekamer en twee keldertjes.
Uiteraard is er een keuken en voorts een melkkamer. Er is een stal met vijf paarden en een stal met vijf koeien. In
het koetshuis was een nieuwe koets gestald. Op het erf bevonden zich twee boerenwagens, twee hoge karren, twee
gewone karren en een koets (“chais”) met een “swing” en een disselboom. In een keldertje bevond zich een
120
121

122
123
124
125

Slokkers, 2011; deze ontleende de maten aan het bij de volgende noot vermelde procesdossier.
MHC, ora Steenbergen, inv.1066; procesdossier in de civiele zaak van Adriaen van Opstal contra Adriaen
Rijmslach inzake een geschil over het uitvoeren van bouwwerken aan het huis Eeckelenberg van de heer van
Hagedoorn, 1687-1690.
Het is niet duidelijk voor welk bedrag timmerman Van Opstal de klus had aangenomen.
MHC, ora Steenbergen, inv.1066.
Idem, inv. 1791.
Het is onduidelijk waar deze gebleven zijn.
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destilleerketeltje met een comfoor waar alcohol werd gestookt. Er was voorts een schuur, omschreven als “de
hoeff”; daarin bevond zich gedorste boekweit en rogge.
Op het in hoofdstuk 1.2 beschreven schilderij is ook het landhuis afgebeeld en wel als volgt:

Het landhuis Ekelenberg, vermoedelijk in de 18de eeuw.
Het gebouw vóór het woonhuis had het karakter van een boerenschuur tevens koetshuis. Rechtsachter het huis lag
vermoedelijk een vijver. Op het landhuis is een torentje afgebeeld. Daarin zou zich volgens overlevering een klokje
hebben bevonden dat later zou zijn geplaatst in het oude raadhuis van Steenbergen aan de Kaaistraat. Dit raadhuis
werd in de nacht van 15 op 16 september 1936 door brand grotendeels verwoest. 126 Daarbij bleef de oude klok uit
1476 gespaard. 127 Dat deze afkomstig zou zijn van Ekelenberg is een mythe.
Op een uit 1748 daterende kaart van de polders Kruisland, de beide Kromwielen en het Oudland te Steenbergen
zijn in de laatstgenoemde polder drie gebouwen afgebeeld die het karakter hadden “hofsteden” in de betekenis van
voorname boerenhuizen: Padmos, rechts daarvan Steenhuyzen en schuin daaronder Ekelenberg: 128

126
127
128

Slokkers, 2008, p. 5.
Delahaye, 1972 a, p. 72.
Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 8 N 121. Opmerkelijk is het ontbreken van de (aloude)
hofstede De Lantaarn.
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Uitvergroot is Ekelenberg op deze kaart als volgt afgebeeld: 129

Links de Boomdijk, onder de Hoogstraat met de aftakking naar het landhuis en rechts de Moerstraatseweg.
Deze afbeelding van het huis is nogal schetsmatig. Het is de vraag of aan de noordzijde van het gebouw inderdaad
twee met elkaar verbonden torens stonden. Ze zijn vermoedelijk verward met de twee puntdaken bovenop het
lagere noordelijke deel van het landhuis.

129

Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 8 N 121.
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Betrouwbaarder lijkt de afbeelding van het landhuis die voorkomt op de reeds genoemde kaart van het Oudland
die in 1805 is vervaardigd door Adan en Van Diepenbeek en waarop het volgende fragment van het huis
Ekelenberg voorkomt: 130

Het landhuis Ekelenberg anno 1805.
De torens aan de noordzijde die op de schetskaart uit 1748 voorkomen ontbreken hier. Het noordelijke deel van
het landhuis (dat gebruikt werd als schuur inclusief stal en waarop twee puntdaken zijn afgebeeld ) was lager dan
het zuidelijke deel. Dat deel had een woonverdieping met daar bovenop een zoldering, eveneens bestaande uit
twee puntdaken. Aan de westzijde van het huis is een kleine uitbouw afgebeeld die, zij het heel vaag, ook op het
schilderij voorkomt. Links (eveneens aan de westzijde) is het koetshuis getekend. Het op het schilderij afgebeelde
torentje valt niet te ontwaren. Rondom het huis bevonden zich afgeperkte tuinpercelen.
Het is niet bekend wanneer het landhuis de vorm kreeg die in 1805 is afgebeeld. Het is niet aannemelijk dat in de
eerste helft van de 18de eeuw een ingrijpende renovatie plaatsvond. Voor zo’n ingreep bestaat in de eerste twee
decaden van deze periode (toen het huis werd bewoond door Francois de Ram van Hagedoorn III) geen enkele
aanwijzing en in de periode daarna tot 1744 fungeerde het huis geruime tijd niet als een vast woonverblijf van
eigenaresse Magdalena de Ram; zij woonde overwegend in Zweden en was na terugkeer financieel zeer
waarschijnlijk niet in staat om een ingrijpende verbouwing of herbouw te bekostigen.
Waarschijnlijk is het huis grondig gerenoveerd (mogelijk volledig herbouwd) in de tweede helft van de 18 de eeuw
toen het eigendom was van Cornelis Johannis Bloys en van Paulus Hendrik van Pelt. Beiden woonden er
permanent, Bloys overigens gedurende een beperkte periode.
In 1829 werd huize Ekelenberg volledig herbouwd. Een tekening van het nieuwe landhuis is niet bewaard
gebleven. Toen in juli 1833 de op huize Ekelenberg nagelaten goederen van Pieter Carel Wijnmalen werden
geïnventariseerd werden deze per onderdeel van het huis beschreven. Onderscheiden werden: 131
•
•
130
131

De rechterachterkamer met twee ramen en uitzicht op de tuin.
Een voorkamertje met twee ramen en uitzicht op het plein.

MHC, Beeldbank, GAS 1013-41.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 274, akte nr. 144, juli 1833.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Het voorhuis en de gang.
Een mangelkamer [strijkkamer] met een raam en uitzicht op de tuin.
De keuken met drie ramen en uitzicht op het plein.
De keukenzolder.
De voorkelder.
De oude kelder.
De nieuwe kelder.
Twee volgkamers [verm. kamers en suite] aan de linkerzijde met acht ramen en uitzicht op het voorplein
en de tuin. 132
De bovenvoorkamer met vier ramen en uitzicht op de werf en de tuin.
De bovenvoorkamer met twee ramen en uitzicht op het plein.
De gang van de eerste verdieping.
De bovenachterkamer met vier ramen en uitzicht op de tuin.
De bovenvoorkamer op de tweede verdieping met twee ramen met uitzicht op het voorplein en met een
raam met uitzicht op de tuin.
De bovenkamer met een raam en uitzicht op de tuin.
De dienstbodekamer met drie ramen en uitzicht op het plein.
De droogzolder.
De provisiekamer.
De bovenachterkamer op de eerste verdieping met twee ramen en uitzicht op de tuin.
De remise [koetshuis].
De zolder [van de remise].
De werf [ook het plein genoemd].

Na juli 1833 is het landhuis niet meer ingrijpend gewijzigd.Toen het landgoed in 1855 werd verkocht werden het
herenhuis en de bijbehorende gebouwen in een advertentie als volgt beschreven: in het jaar 1829 geheel nieuw
gebouwd, met een brede benedengang, salon en suite, acht beneden- en bovenkamers, ieder groot 30 vierkante
ellen, een keuken met een uitmuntende wel- en dito regenpomp, een doorlopende, waterdichte, in tras gemetselde
kelder met 17 gemetselde wijnbakken [op het landgoed bevond zich dus toen nog steeds, zoals in 1722 (zie
verderop), een wijngaard], provisie- en dienstbodenkamers, een fraai bewerkte eikenhouten wenteltrap van 36
brede trappen, een ruime zolder en verdere commoditeiten. Het koetshuis werd beschreven als liggend op korte
afstand van het herenhuis, waarin een geplafonneerde stalling voor vier paarden, met een stenen waterpomp,
erbuiten een gemetselde mestput, een geplafonneerde bergplaats voor rijtuigen en dito bergplaatsen voor diverse
goederen met ruime graan- of hooizolders daarboven en verdere gemakken. Op het terrein bevonden zich voorts
een afzonderlijke, ruime tuinmanswoning met een aangrenzende schuur en twee arbeiderswoningen. 133
Het is opmerkelijk dat het landhuis betrekkelijk kort na de volledige herbouw, namelijk reeds in mei 1856, is
gesloopt. Over de achtergrond daarvan kan slechts worden gespeculeerd maar er zijn waarschijnlijk twee oorzaken
voor aan te wijzen. Vanaf begin 1842 werd het pand waarschijnlijk nauwelijks nog bewoond en het is aannemelijk
dat het daaronder te lijden heeft gehad. Dan is het evenzeer waarschijnlijk dat Jacobus Laurentius van Loon, toen
hij eigenaar werd van het landgoed Ekelenberg eind 1855, niet de bedoeling had om het permanent of als een
“buiten” te bewonen. Ekelenberg was voor hem klaarblijkelijk vooral zo niet uitsluitend een beleggingsobject.
Met de afbraak werd in maart 1856 geadverteerd en in mei daaropvolgend vond een publieke verkoop van
sloopmaterialen plaats waaronder kozijnen met hardstenen dorpels, paneelblinden, jaloezieën en ruiten;
binnendeurkozijnen met paneeldeuren; voorts binten, vloer- en zolderdelen; 400.000 ijsselstenen; 15.000 dakleien;
trappen en twee frontkozijnen met dubbele deuren. 134 Op 20 mei 1856 leverde de veiling daarvan niet meer op
dan fl. 659,05. 135

132

133
134

135

Vermoedelijk is de ligging van deze kamers foutief beschreven en is bedoeld dat ze, gezien vanaf de voorkant,
aan de rechterzijde lagen. De keuken bevond zich aan de linkerzijde.
Rotterdamsche Courant, 10-11-1855 (KB C 46).
Opregte Haarlemsche Courant, 11-3-1856. Er werden (afgezien van de binnenkozijnen en twee
“frontkozijnen”) de volgende kozijnen onderscheiden:
• Een niet vermeld aantal ter grootte van 2,78 bij 1,1 el met 8 ruiten.
• 16 stuks ter grootte van 2,2 bij 1,1 el met 6 ruiten.
• 18 stuks ter grootte van 1,51 bij 1,1 el met 4 ruiten.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 316, akte nr. 2178, 20-5-1856. Mogelijk zijn er nog materialen op andere
wijze verkocht.
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Kort samengevat was de bouwgeschiedenis van het landhuis Ekelenberg waarschijnlijk als volgt:
1651
1687
ca. 1755-1770
1829
1856

Bouw van een landhuis zonder verdieping
Bouw van een bovenverdieping
Vermoedelijk grondige renovatie, mogelijk volledig herbouw
Volledige herbouw
Sloop

Huize Ekelenberg had het karakter van een voornaam “buiten”, vergelijkbaar met de huizen op de landgoederen
Padmos en Dassenberg. 136 Opmerkelijk is de protserige omschrijving van het huis als een “oud riddermatig huis”
in 1770. 137 Ekelenberg is nimmer door een ridder bewoond, anders dan het slot Padmos (zie hoofdstuk 2.2). De
kwalificatie zal tot doel hebben gehad om de status van het landhuis te verhogen.
Omstreeks 1980 wordt het landgoed op een kaart van het Oudland te Steenbergen omschreven als Eikelenberg: 138

Aan de ligging van de toegangswegen tot het vroegere landhuis vanuit de Hoogstraat en vanuit de Moerstraatseweg
is ten opzichte van de 17de eeuw niets gewijzigd.Van het landhuis is niets meer te bespeuren. Een nabij de
voormalige locatie van dit landhuis gesitueerde boerderij (op de plaats van de vroegere “tuinmanswoning”) dateert
van na de Tweede Wereldoorlog. Anno 2012 liggen de fundamenten van het landhuis verscholen in een weiland.
139

136

137
138

139

Voor de vergelijking met het landhuis Dassenberg (2 kilometer ten zuiden van de stad Steenbergen,
overwegend gelegen in het Oudland met een uitloper in de polder het Westland aldaar) wordt verwezen naar
de schetstekening die Adan en Van Diepenbeek in 1805 daarvan maakten (MHC, oga Steenbergen, inv.
1013). In 1894 verrees op dit landgoed een door Kees van Genk ontworpen nieuw huis. Anno 2012 omvat
de Dassenberg 145 hectaren.
MHC, Verzameling Tackoen, inv. 100, 29-3-1770.
Grote Topografische Atlas van Nederland, deel 4, Zuid-Nederland, Groningen, 1987 (gebaseerd op kaarten
van de Topografische Dienst Nederland te Emmen betreffende de periode 1972-1986), blz. 52. De benaming
Eikelenberg komt voor in Van der Aa, deel 4, p. 195. Eikelenberg of Ekelenberg wordt hierin omschreven
als een buiten in de heerlijkheid Steenbergen.
De bewoner van de nabijgelegen boerderij (op de locatie van de voormalige, bij het landhuis Ekelenberg
behorende “tuinmanswoning”) vertelde mij (J.M.G. Leune) eind 2011 dat tijdens het ploegen van dit perceel
geel gekleurde stenen naar boven kwamen, waarschijnlijk stenen van het voormalige landhuis.
40

De locatie van het voormalige landhuis Ekelenberg anno 2012, gezien vanaf de westzijde.

De toegang tot Ekelenberg in oostelijke richting vanaf de Moerstraatseweg anno 2012.

41

De bewoning van het landhuis Ekelenberg
De geschiedenis van het landhuis op Ekelenberg begint waarschijnlijk in 1651. Vanaf 1842 is dit huis nog maar
enkele jaren permanent bewoond geweest en in 1856 is het gesloopt. De historie van dit huis beslaat derhalve een
periode van ongeveer tweehonderd jaar. In dit tijdvak kwamen twee soorten bewoning voor: als permanent verblijf
en als “buitenplaats”, bedoeld om er incidenteel te verblijven, vooral ‘s zomers. Het huis zal in het najaar ook als
gastenverblijf voor de jacht hebben gefungeerd. De nog beschikbare bronnen maken het onmogelijk om per jaar
precies aan te geven welk type bewoning het geval was. Uit de wel beschikbare gegevens kon het volgende
overzicht van de bewoning van Ekelenberg worden samengesteld, waarbij ook aandacht is besteed aan
dienstpersoneel en gasten (de letter P staat voor permanente bewoning, de letter B voor buitenplaats en de letter V
voor verhuur): 140
Jaar/periode
1651-1666
1667-1686
1687 (juni)

Type
Verm.
B 142
P/B 143
P 144

1694 (verm.
juni)

P 146

1695 (verm.
juni)

P 147

140

141

142

143

144
145

146
147

Permanente bewoners 141
geen
Verm. incidenteel Francois de Ram van Hagedoorn II.
Francois de Ram van Hagedoorn II (na diens eerste huwelijk) met negen andere
personen boven de 16 jaar [waaronder zijn echtgenote] en twee onder de 16 jaar
[zijn twee kinderen]. 145
Francois de Ram van Hagedoorn II, zijn “liefste” [NB: hij was toen weduwnaar],
juffr. Van Wayesteyn, de nicht van de hoofdbewoner, twee knechten en twee
meiden [de namen van de nicht en van het dienstpersoneel zijn niet vermeld; de
twee kinderen verbleven kennelijk elders].
Francois de Ram van Hagedoorn II, zijn gemalinne [NB: hij was toen nog niet
hertrouwd], juffr. Van Wayesteyn, Johanna N.N. (meid), Janneken N.N. (idem),
de knechten David N.N., Jan N.N. en Hendrik N.N.; voorts Wouter …[?], allen
ouder dan 16 jaar [de twee kinderen verbleven kennelijk elders].

De navolgende bewoningsgegevens zijn tot en met 1805 ontleend aan de zogenoemde kohieren van het
gemaal, een belasting die in opdracht van de Raad van State jaarlijks diende te worden betaald door de
inwoners van het Steenbergse platteland. De belasting bedroeg gewoonlijk fl. 1 voor een persoon van 16 jaar
en ouder en fl. 0,50 voor een persoon onder de 16 jaar. Jaarlijks stelden de schepenen van Steenbergen de
samenstelling van een op het platteland wonend huishouden vast, met inbegrip van huispersoneel. Voor de
periode 1666-1805 zijn de meeste kohieren bewaard gebleven met uitzondering van de jaren 1667-1686,
1689-1692, 1698 en 1699, 1700, 1704, 1733 en 1747. De bewoningsgegevens van na 1805 zijn overwegend
ontleend aan de bevolkingsregisters van de gemeente Steenbergen.
Wat Ekelenberg betreft valt niet uit te sluiten dat sommige van de op de kohieren vermelde bewoners niet op
het landhuis woonden maar in een of meer van de bijbehorende dienstwoningen.
Indien het huis als “buiten” werd bewoond zal er, al dan niet gedurende 24 uur per dag, dienstpersoneel
hebben verbleven. De namen daarvan waren niet te traceren. In het geval van permanente bewoning zijn deze
namen vanaf de 18de eeuw veelal wel bekend.
De bewoning van het landhuis is in deze periode niet gedocumenteerd. Vaststaat dat de eigenaar, Francois
de Ram van Hagedoorn I, in 1665 in de stad woonde en (in 1666) overleed in zijn huis in de Damstraat te
Steenbergen. Verondersteld kan worden dat huize Ekelenberg aanvankelijk door het ontbreken van een
verdieping minder geschikt was voor permanente bewoning, gelet op de destijds gebruikelijke ruimte voor
inwonend huispersoneel.
De oudste lijst betreffende de volledige bevolking van de polders van Steenbergen dateert uit 1666 (MHC,
oga Steenbergen, inv. 1236). Daarop komt Francois de Ram van Hagedoorn II, die zijn vader als eigenaar
van Ekelenberg opvolgde, als gezinshoofd niet voor. Dit is niet verwonderlijk, want hij was toen nog niet
meerderjarig. De eerstvolgende lijst met de namen van de gezinshoofden in het buitengebied van Steenbergen
dateert uit 1687. De bewoningsgeschiedenis van Ekelenberg in de periode 1666-1687 is hierdoor onduidelijk.
Vermoedelijk verbleef Francois de Ram van Hagedoorn II er incidenteel, maar was het wel zijn vaste
woonadres. Als officier in het Staatse leger verbleef hij veelvuldig buiten Steenbergen (“te velde”). Hierdoor
kan het huis Ekelenberg het karakter hebben gehad van een “pied à terre” terwijl het in formele zin een
permanent verblijfadres was.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1237.
Op het betreffende kohier (zie de vorige noot) is, wat Ekelenberg betreft, alleen de naam van de
hoofdbewoner genoteerd.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1240.
Idem, inv. 1241.
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Francois de Ram van Hagedoorn II [nu vermeld zonder gemalinne], jonkvrouwe
Van Wayesteyn; voorts de vermoedelijke personeelsleden Cornelis
Bartholomeus, Jan Dorij, Jurien Buckens, Magdaleentie Coens, Maertje Jans en
Dingene Cornelissen, allen ouder dan 16 jaar [de twee kinderen verbleven
kennelijk nog steeds elders].
Francois de Ram van Hagedoorn II, zijn echtgenote [toen Frederica Ruysch],
juffr. Van Wayesteyn [waarsch. Franchoise Ruysch van Wayestein], monsigneur
Gigiomair [verm. een militair], Pieternel N.N. [verm. dienstmeid], Johanna N.N.
[verm. dienstmeid], Adriaen Boukt [koetsier?], Jan N.N. [knecht; verm. Johan
van Denesen of Jan Janssen ], Lodewijck N.N. [knecht] (allen ouder dan 16 jaar);
voorts drie personen onder de 16 jaar: de twee kinderen [Francois en Magdalena]
en Ariaentie N.N..
Francois de Ram van Hagedoorn II.
geen. 151
Francois de Ram van Hagedoorn III, de heer Kock, Adriaen N.N. (knecht) en
Pauwels N.N. (knecht), allen boven de 16 jaar. 153
Francois de Ram van Hagedoorn III, de heer Kock, Maria N.N. (kamenier), Jan
N.N. (knecht) en Abraham N.N. (jager), allen boven de 16 jaar.
Francois de Ram van Hagedoorn III, de luitenant Van Eecken, Marij N.N. (de
meid), Beerent N.N. (de knecht) en Beerent van Roveen (knecht), allen boven de
16 jaar.
Francois de Ram van Hagedoorn III, zijn echtgenote [Anna Bernhardine Borre
van Amerongen], Eva N.N. de kamenier [verm. Eva van Keulen], Maria N.N.
(keukenmeid), N.N. Snijers (knecht), Jan N.N. (hovenier), Jan N.N. (knecht) en
Coen N.N. (koetsier), allen boven de 16 jaar.
Francois de Ram van Hagedoorn III, zijn echtgenote, Eva de kamenier, Hendrijn
N.N. de keukenmeid, Kaspar N.N. de knecht, Geerrit N.N. de koetsier, Jan N.N.
de hovenier, Nils N.N. de jager, Joost N.N. en N.N. [verm. Pieter] Valck allen
boven de 16); voorts Anna het kind [verm. Anna Geertruij Beijders], jonger dan
16.
Francois de Ram van Hagedoorn III, zijn echtgenote [Anna Bernhardine Borre
van Amerongen], Hendrina N.N. de meid, Eva de kamenier [verm. Eva van
Keulen], Jan N.N. de knecht (tweemaal), Martinus N.N., knecht van mevrouw
[verm. koetsier] en Jacob N.N. (allen boven de 16).
Francois de Ram van Hagedoorn III, zijn echtgenote [Anna Bernhardine Borre
van Amerongen]; voorts zeven “domestiquen” (zonder vermelding van namen en
functies); allen boven de 16 jaar.
Francois de Ram van Hagedoorn III, zijn echtgenote [Anna Bernhardine Borre
van Amerongen] en zes niet met name genoemde “domestiquen”, allen boven de
16 jaar.

Idem, inv. 1242.
Idem, inv. 1243.
Idem, inv. 1245. Op dit kohier is wat Ekelenberg betreft verder niemand vermeld.
Francois de Ram van Hagedoorn II overleed op 19-11-1701 en zijn (derde) echtgenote bleef niet op
Ekelenberg wonen. Zij verhuisde met haar twee minderjarige stiefkinderen naar Utrecht. Mogelijk speelde
een rol dat Ekelenberg door inundatieschade en/of inkwartiering van militairen ten tijde van de Spaanse
Successieoorlog niet of moeilijk bewoonbaar was. Anders dan in 1747 en 1795 is hierover niets
gedocumenteerd.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1251. Francois de Ram van Hagedoorn III zal dus vóór aug. 1708 op Ekelenberg
zijn teruggekeerd. Hij was toen 22 jaar oud, dus naar de maatstaf van toen nog niet volwassen.
Mogelijk was Ekelenberg toen nog niet volledig opnieuw bewoond; opmerkelijk is dat een of meer
dienstmeiden ontbreken. Waarschijnlijk waren ze er wel, maar woonden zij niet in het landhuis.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1252.
Idem, inv. 1253.
Idem, inv. 1254.
Idem, inv. 1255.
Idem, inv. 1256.
Idem, inv. 1257.
Idem, inv. 1258.
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Francois de Ram van Hagedoorn III, zijn echtgenote [Anna Bernhardine Borre
van Amerongen], Jan Kaldenbergh, Jacobus van den Bergh, Geert Hulsman,
Peterus Bemun, Dillis Slootmans, Eva van Keulen en Elisabet van Mijden (allen
boven de 16 jaar en vermeld zonder functie); voorts Anna Geertruij Beijders
[vermoedelijk later genoteerd als Reijnders] (jonger dan 16).
Francois de Ram van Hagedoorn III, Gijsbert N.N. (de koetsier), Frederik N.N.
(de lijfknecht), Dillis N.N. (de hovenier), Lijsbet N.N. (de keukenmeid) en Pieter
Beddaff (de jager), allen boven de 16 jaar; voorts onder de 16 jaar: Anna N.N.
[verm. Anna Geertruij Reijnders] en Hendrik N.N. (de koewachter).
Francois de Ram van Hagedoorn III, Willem van Gent, Cornelia Boytack, Geert
van Batenburgh, Dirck Frederickx, Gillis Slootmans, Bastiaen Heyligers [jager],
Pieter Bedaf (allen boven de 16 jaar en vermeld zonder functie); voorts Anna
Geertruij Reijnders [meid].
Francois de Ram van Hagedoorn III, Willem van Gent, Jan Hauters [verm.
knecht], Soffia Hauters [= verm. Sophia Speet, echtgenote van Jan Hauters; verm.
meid], Jan N.N. (koetsier) (allen boven de 16 jaar) en Janna Geertruij N.N. [verm.
Anna Geertruij Reijnders] (onder de 16 jaar).
Francois de Ram van Hagedoorn III, Jan N.N [verm. Hauters] (knecht), Sofia
N.N. [verm. Speet] (meid), Pieter Pompoen (koetsier), Joost Simonet (jager),
Adriaen Teunier (allen boven de 16 jaar) en Hendrik Pieterse Nijs (onder de 16
jaar).
Francois de Ram van Hagedoorn III, Jan Oubers [verm. identiek met Jan
Hauters], Soffia Oubers [verm. identiek met Sofia Speet], Adriaan Huysmans en
Jan Somers (allen boven de 16 jaar); Hendrik Pieterse Nijs (onder de 16 jaar).
De “domestuicken” van wijlen de heer Van Hagedoorn: Jan Houters (knecht),
Sofia N.N. [verm. Speet] (meid), Frans N.N. (koetsier), Tomas Severijns (knecht)
en Cornelia N.N. (koemeid), allen boven de 16 jaar.
Zie de toelichting verderop.
Magdalena de Ram (“mevrouw van Buddenbrock”), Jan N.N. [Ekengruijn] de
knecht en Anna N.N. de meid.
Verm. niemand.
Magdalena de Ram (“mevrouw de baronesse douarière Van Buddenbrock”) met
juffrouw N.N. en de meid Barbel N.N. (beiden ouder dan 16 jaar).
Verm. niemand.
Verm. niemand.
Magdalena de Ram (“mevrouw Buddenbrock”) met Marie N.N. en Barbel N.N.
(meiden, beiden ouder dan 16 jaar).
Magdalena de Ram (“mevrouw Buddenbrock”) met Marie N.N. (de meid, ouder
dan 16 jaar).

Idem, inv. 1259.
Idem, inv. 1260.
Idem, inv. 1261.
Idem, inv. 1262.
Idem, inv. 1263.
Idem, inv. 1264.
Idem, inv. 1265.
Idem, inv. 1286. Op dit kohier is zij genoteerd op 16 mei 1744. Het is niet bekend wanneer precies
Magdalena de Ram als weduwe vanuit Zweden in de Republiek terugkeerde.
Idem, inv. 1287. Op enigerlei moment in de periode 16-5-1744 tot 2-5-1746 woonde zij even in Utrecht. Met
een attestatie van Utrecht d.d. 2-5-1746 keerde zij terug in Steenbergen (MHC, arch. Ned. Herv. Gemeente
Steenbergen, inv. 34).
Idem, inv. 1288.
Idem, inv. 1289. Vermoedelijk verliet Magadalena de Ram huize Ekelenberg i.v.m. de inundatie van het
Oudland in april 1747. Op 7-7-1747 vertrok zij met attestatie naar Utrecht en keerde in de tweede helft van
1749 weer terug in Steenbergen.
Idem, inv. 1289.
Idem, inv. 1290.
Idem, inv. 1291. Haar woonadres is niet genoteerd, maar dit was waarschijnlijk Ekelenberg.
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Magdalena de Ram (“mevrouw Bodenbroek”) met Janna N.N. (de meid, ouder
dan 16 jaar).
Geen.
Cornelis Johannes Bloys, zijn echtgenote [Isabella Calkoen], haar moeder [de
weduwe van Jacob Calkoen, Arnoudina Bastingius]178, Cornelis N.N. (de
knecht), Maria N.N. de meid), Steyntje N.N. (de meid) (allen ouder dan 16 jaar)
en de kinderen Jacob, Cornelia en Johanna, allen jonger dan 16 jaar.
Cornelis Johannes Bloys, zijn echtgenote Isabella Calkoen, haar moeder
Arnoudina Bastingius, de luitenant [Paulus Hendrik] Van Pelt (zoon) [stiefzoon],
Maria Kremers (meid), Stijntje Streefkerk (meid), Jan Setsu (knecht); allen boven
de 16 jaar; voorts de kinderen Jacobus, Cornelia en Johanna, allen jonger dan 16
jaar.
Cornelis Johannes Bloys, zijn echtgenote Isabella Calkoen, haar moeder
Arnoudina Bastingius, Cornelia van Gorcum (meid), Cornelia Phaassen
[Faassen] (meid), Johannis Setsu (knecht), allen boven de 16 jaar; voorts de
kinderen Jacob, Cornelia, Johanna en Jeannetta Bloys, allen onder de 16 jaar.
Cornelis Johannes Bloys, zijn echtgenote Isabella Calkoen, Cornelia Bhaten
(meid), Catharina Dam (meid); voorts de kinderen Cornelia, Johanna en Jeannetta
Bloys, allen jonger dan 16 jaar.
Cornelis Johannes Bloys, zijn echtgenote Isabella Calkoen, Jacobus Meesters
(knecht), Cornelia Faassen (meid), Clara Baart (meid), Willems Gabriels
(knecht), Martanna Roest (meid), Huijbregt Gabriels (knecht), Elisabeth Gabriels
(meid) en Hendrik van Tiggele (knecht), allen ouder dan 16 jaar; voorts de
kinderen Cornelia Geertruida, Johanna Arnoudina en Cornelis Isaak Bloys en de
koewachter Pieter Mulders, allen jonger dan 16 jaar.
Cornelis Johannes Bloys, zijn echtgenote Isabella Calkoen, haar moeder
Arnoudina Bastingius [die dus weer was teruggekeerd], Cornelis Aertse (knecht),
Hendrik de Bakker (knecht), Jan Heere (knecht), Adriana Broere (meid), Clara
Baart (meid) en Elisabet Somers (meid), allen ouder dan 16 jaar; voorts de
kinderen Cornelia Geertruida, Johanna Arnoudina en Cornelis Isaak Bloys en de
knecht Pieter Mulders, allen jonger dan 16 jaar.
Cornelis Johannes Bloys, zijn echtgenote Isabella Calkoen, haar moeder
Arnoudina Bastingius, Cornelis Aertse (knecht), Hendrik de Bakker (knecht),
Cornelis van Rijen (knecht), Cornelia Craemer (meid), Anna Overbroek (meid)
en Maria Gelten (meid), allen ouder dan 16 jaar; voorts de kinderen Jacob Arnoud
Bastingius, Cornelia Geertruida, Johanna Arnoudina [Isabella] en Cornelis Isaak
Bloys en de knecht Pieter Baas, allen jonger dan 16 jaar.
Cornelis Johannes Bloys, zijn echtgenote Isabella Calkoen, Cornelis Aertse
(knecht), Hendrik de Bakker (knecht), Cornelis van der Rijen (knecht), Catharina
Koks (meid), Catharina van der Velst (meid) en Catharijna Anthony Arnouts
(meid), allen ouder dan 16 jaar; voorts de kinderen Cornelis Isaak en Willem Otto

Idem, inv. 1292. Magdalena De Ram overleed niet op Ekelenberg, maar in Bergen op Zoom en wel op 2111-1752; zij werd in Steenbergen (als “de baronesse Buddenbrock”) op 1-12-1752 begraven.
Cornelis Johannes Bloys kocht het landgoed op 25-9-1754, maar ging er waarschijnlijk niet eerder dan in
1760 wonen. Hoe het landhuis in de tussenliggende periode is bewoond is onduidelijk. Niet uit te sluiten valt
dat het huis in dit tijdvak grondig is gerenoveerd, mogelijk zelfs geheel herbouwd. Zeker is dat het gezin van
Cornelis Bloys in de periode 1-1-1756 tot 1-7-1758 niet op het platteland van Steenbergen woonde (MHC,
oga Steenbergen, inv. 1297 en 1298).
Idem, inv. 1299.
Arnoudina Bastingius werd ingeschreven als lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met een att. van
Amsterdam d.d. 29-12-1760; zij verliet Steenbergen met een att. naar Den Haag d.d. 23-4-1771 (MHC, arch.
Ned. Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 2).
MHC, oga Steenbergen, inv. 1300.
Idem, inv. 1301.
Idem, inv. 1302.
Idem, inv. 1303.
Idem, inv. 1304.
Idem, inv. 1305.
Idem, inv. 1306.
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Bloys, de neef Cornelis Johannis Bloys en de kleine knecht Pieter Maas, allen
jonger dan 16 jaar.
Cornelis Johannes Bloys, zijn echtgenote Isabella Calkoen, haar moeder
Arnoudina Bastingius [wederom teruggekeerd], Cornelis Aertse (knecht),
Hendrik de Bakker (knecht), Pieter Maas (knecht), Cornelia Creemers (meid),
Catharina van der Velst (meid) en Catharijna Anthony Arnouts (meid), allen
ouder dan 16 jaar; voorts de kinderen Cornelis Isaak, Willem Otto en Guy
Lodewijk Jan Bloys en de knecht Adriaan Vermeulen, allen jonger dan 16 jaar.
Cornelis Johannes Bloys, zijn echtgenote Isabella Calkoen, haar moeder
Arnoudina Bastingius, Hendrik de Bakker (knecht), Pieter Maas (knecht),
Cornelia Creemers (meid), Catharina Sijbel (meid) en Paulijn Jansen (meid),
allen ouder dan 16 jaar; voorts de kinderen Cornelia Geertruijt, Willem Otto en
Guy Lodewijk Jan Bloys, de neef Johan Aarnout Bloys en de knecht Pieter van
Gaans, allen jonger dan 16 jaar.
Paulus Hendrik van Pelt, Hendrik de Bakker en Adriaan Oerlemans (knechten),
Dingena van Boey (meid), allen boven de 16 jaar; voorts de kostganger Johannes
Arnoldus Bloys [Johan Aarnout Bloys]. 189
Paulus Hendrik van Pelt, zijn echtgenote Elizabeth van der Burght, Hendrik de
Bakker (knecht), Jan Schillemans (knecht), Baertje de Bruyn (meid), Maria de
Rooij (meid) en Johannes Arnoldus Bloys van Treslong (de neef) allen ouder dan
16 jaar; voorts: de koewachter Adriaen Vergroesen, jonger dan 16 jaar.
Paulus Hendrik van Pelt, zijn echtgenote Elizabeth van der Burght, haar moeder
Adriana van Eekelen [verm. toen weduwe van Cornelis van der Burght], haar
broer Pieter van der Burght, Hendrik de Bakker (knecht), Jan Schillemans
(knecht), Baertje de Bruyn (meid) en Adriana Vergroesen (meid), allen ouder dan
16 jaar; voorts: de koewachter Adriaen Vergroesen, jonger dan 16 jaar.
Paulus Hendrik van Pelt, zijn echtgenote Elizabeth van der Burght, haar moeder
Adriana van Eekelen, haar broer Pieter van der Burght, Hendrik de Bakker
(knecht), Marijnis Timmermans (knecht), Baertje de Bruyn (meid) en Adriana
Vergroesen (meid), allen ouder dan 16 jaar; voorts: de koewachter Adriaen
Vergroesen, jonger dan 16 jaar.
Paulus Hendrik van Pelt, zijn echtgenote Elizabeth van der Burght, haar moeder
Adriana van Eekelen, haar broer Pieter van der Burght, Hendrik de Bakker
(knecht), Marijnis Timmermans (knecht), Adriana Vergroesen en Johanna
Vergroesen (meiden), allen ouder dan 16 jaar; voorts: de knecht Adriaen
Vergroesen en de koewachter Jan Vergroesen, beiden jonger dan 16 jaar.
Paulus Hendrik van Pelt, zijn echtgenote Elizabeth van der Burght, haar moeder
Adriana van Eekelen, haar broer Pieter van der Burght, Hendrik de Bakker
(knecht), Adriana en Maria Vergroesen (meiden), allen ouder dan 16 jaar; voorts:
Adriaen Vergroesen (de kleine knecht) en de koewachter Jan Vergroesen, beiden
jonger dan 16 jaar.

Idem, inv. 1307.
Idem, inv. 1308. Na mei 1769 verhuisde het gezin naar Wassenaar.
Idem, inv. 1309. Op dit kohier uit 14 mei 1770 wordt ook Cornelis Johannes Bloys nog als inwoner van het
Oudland vermeld. Mogelijk verbleef hij daar nog even. Sinds 1770 woonde hij met zijn gezin op OudClingendaal in Wassenaar.
Paulus Hendrik van Pelt was op 14 mei 1770 nog ongehuwd.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1310.
Idem, inv. 1311.
Idem, inv. 1312.
Idem, inv. 1313. Op 9-5-1774 zijn op Ekelenberg ook vermeld: Jan Lammeré, zijn vrouw Christina Oomkens
en hun kinderen Geertruy (r.k. ged. te Steenbergen 14-1-1772) en Martinus (geref. ged. ald. 16-12-1773). Jan
Lammeré
was
in
de
periode
1768-1770
knecht
op
het
landgoed
“De Dassenberg” te Steenbergen (idem, inv. 1307-1309). Ook in mei 1771 woonde dit echtpaar in het
Oudland te Steenbergen; tot hun huishouden behoorde toen de meid Dingena Vermeijen (idem, inv. 1310);
zie voor de Steenbergse familie Lammerée: http://www.hanleune.nl/genealogie/162-genealogie-van-hetgeslacht-lammeree-te-steenbergen.
Idem, inv. 1314.
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Paulus Hendrik van Pelt, zijn echtgenote Elizabeth van der Burght, haar moeder
Adriana van Eekelen, haar broer Pieter van der Burght, Hendrik de Bakker
(knecht), Adriana Gelens en Maria Vergroesen (meiden), allen ouder dan 16 jaar;
voorts: de koewachter Jan Vergroesen, jonger dan 16 jaar.
Idem.
Paulus Hendrik van Pelt, zijn echtgenote Elizabeth van der Burght, haar moeder
Adriana van Eekelen, haar broer Pieter van der Burght, Adriaan Vergroesen en
Jan Vergroesen (knechten), Adriana Gelens en Cornelia Huygens (meiden), allen
ouder dan 16 jaar; voorts: de koewachter Cornelis Brouwers, jonger dan 16 jaar.
Paulus Hendrik van Pelt, zijn echtgenote Elizabeth van der Burght, haar broer
Pieter van der Burght, Pieter van Meel en Jan Vergroesen (knechten), Cornelia
Huygens en Eva Vermeulen (meiden), allen ouder dan 16 jaar; voorts de
koewachter Christiaen Verbogt, jonger dan 16 jaar.
Paulus Hendrik van Pelt, zijn echtgenote Elizabeth van der Burght, haar moeder
Adriana van Eekelen, haar broer Pieter van der Burght, Pieter van Meel (knecht),
Anthony van Peer (knecht), Zeijke van Reijen (meid) en Adriana van Reijen
(meid), allen ouder van 16 jaar; voorts: de koewachter Jan Geers, jonger dan 16
jaar.
Elizabeth van der Burght, haar moeder Adriana van Eekelen, haar broer Pieter
van der Burght, Ina van Reijen en Maria Mulders (meiden) en Johannes Geers
kleine (knecht), allen boven de 16 jaar.
Elizabeth van der Burght, haar moeder Adriana van Eekelen, Cornelis van Heerel
en Cornelis Schrijvers (knechten), Tona Boers en Maria Mulders (meiden), allen
boven de 16 jaar.
Paulus Hendrik van Pelt, Elizabeth van der Burght, haar moeder Adriana van
Eekelen [weer terug], Willem van Dorst en Cornelis van Caam (knechten), Maria
Mulders en Elizabeth van Herel (meiden), allen ouder dan 16 jaar; voorts de
koewachter Huybregt Kreyne, jonger dan 16 jaar.
Paulus Hendrik van Pelt, Elizabeth van der Burght, haar moeder Adriana van
Eekelen, Dominicus Dogge, Cornelis van Kaam en Willem van Ackeren
(knechten), Maria Mulders en Willemijna de Grauw (meiden), allen ouder dan 16
jaar; voorts de koewachter Huybregt Kreyne, jonger dan 16 jaar.
Paulus Hendrik van Pelt, Elizabeth van der Burght, Pieter Mens (knecht), Jan
Franken (knecht), Cornelia Maas (meid) en Anna Franken (meid), allen ouder
dan 16 jaar.
Paulus Hendrik van Pelt, Elizabeth van der Burght, Jan Franken, Cornelis
Huygens en Gerard Keepe (knechten), Anna de Rooy en Anna Franken (meiden),
allen ouder dan 16 jaar.
Paulus Hendrik van Pelt, Elizabeth van der Burght, Jan Franken (knecht), Jan
Bierbooms (knecht), Anna de Rooy (meid) en Jacoba van Wezel (meid), allen
ouder dan 16 jaar; voorts: de koewachter Goort [Govert] de Jong, jonger dan 16
jaar.
Paulus Hendrik van Pelt, Elizabeth van der Burght, Jan Franken (knecht), Jan
Bierbooms (knecht), Anna Franken (meid) en Jacoba van Wezel (meid), allen
ouder dan 16 jaar; voorts: de koewachter Govert de Jong, jonger dan 16 jaar.

Idem, inv. 1315.
Idem, inv. 1316.
Idem, inv. 1317.
Idem, inv. 1318.
Idem, inv. 1319.
Idem, inv. 1320.
Idem, inv. 1321.
Idem, inv. 1322.
Idem, inv. 1323.
Idem, inv. 1324.
Idem, inv. 1325.
Idem, inv. 1326.
Idem, inv. 1327.
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P 221

1803 (mei)

P 222

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222

Paulus Hendrik van Pelt, Elizabeth van der Burght, Stephania Wijnmalen,
Antonie Baselier en Jacobus Mulders (knechten), Anna Franken en Jacoba van
Wezel (meiden) en Govert de Jong (kleine knecht), allen ouder dan 16 jaar.
Paulus Hendrik van Pelt, Elizabeth van der Burght, Stephania Wijnmalen (juffer),
Adriaan Baselier (knecht), Leendert Heyne (knecht), Govert de Jong (knecht),
Anna Franken (meid) en Jacoba van Wezel (meid), allen ouder dan 16 jaar;
voorts: de koewachter Marijn IJsenbaart, jonger dan 16 jaar.
Elizabeth van der Burght (weduwe van P.H. van Pelt]), Stephania Wijnmalen,
Adriaan Franken, Govert de Jong en Adriaan van Gaans (knechten), Cornelia
Franken en Jacoba van Wezel (meiden), allen ouder dan 16 jaar; voorts: de
koewachter Marijn IJsenbaart, jonger dan 16 jaar.
Elizabeth van der Burght, Stephania Wijnmalen (juffer) en Jacoba van Wezel
(meid), allen ouder dan 16 jaar.
Idem.
Idem.
Idem.
Elizabeth van der Burght, Stephania Wijnmalen (juffer) en Elizabet van Wezel
(meid), allen ouder dan 16 jaar.
Elizabeth van der Burght, Stephania Wijnmalen (juffer) en Leena Chapui (meid),
allen ouder dan 16 jaar.
Emmericus de Weert Corneliszoon, zijn echtgenote Stephania Wijnmalen [eerder
op Ekelenberg woonachtig als juffer], Elizabeth van der Burght [weduwe van
P.H. van Pelt], omschreven als “thuijslegster” [kostgangster], Dingena de Booij
en Leena Chapui [beiden meid], allen ouder dan 16 jaar.
Emmericus de Weert Corneliszoon, zijn echtgenote Stephania Wijnmalen,
Dingena de Booij en Leena Chapui [beiden meid], allen ouder dan 16 jaar;
dochter Stephania de Weert [dochter van Emmericus de Weert en Stephania
Wijnmalen], jonger dan 16 jaar.
Emmericus de Weert Corneliszoon, Johanna Perina Wijnmalen (huishoudster)
[schoonzuster van de hoofdbewoner], Helena Chapui (meid) en Dingena de
Booij, allen ouder dan 16 jaar; voorts de kinderen Stephania de Weert en
Catharina Adriana Wijnmalen [dochter van Cornelis Wijnmalen en Storia
Johanna Maria van Loo, zuster van de eerste echtgenote van Emmericus de Weert
Corneliszoon], beiden jonger dan 16 jaar.
Emmericus de Weert Corneliszoon, Johanna Perina Wijnmalen (huishoudster),
Helena Chapui (meid), allen ouder dan 16 jaar; voorts de kinderen Stephania de
Weert en Catharina Adriana Wijnmalen, beiden jonger dan 16 jaar.
Emmericus de Weert Corneliszoon, Johanna Perina Wijnmalen (huishoudster),
Helena Chapui (meid), allen ouder dan 16 jaar; voorts dochter kinderen Stephania
de Weert, jonger dan 16 jaar.
Emmericus de Weert Corneliszoon, Johanna Perina Wijnmalen (huishoudster) en
Elizabet Straven (meid), allen ouder dan 16 jaar; voorts dochter Stephania de
Weert, jonger dan 16 jaar.

Idem, inv. 1328.
Idem, inv. 1329.
Idem, inv. 1330.
Idem, inv. 1331.
Idem, inv. 1332.
Idem, inv. 1333.
Idem, inv. 1334.
Idem, inv. 1335.
Idem, inv. 1336.
Idem, inv. 1337.
Idem, inv. 1338.
Idem, inv. 1339.
Idem, inv. 1340.
Idem, inv. 1341.
Idem, inv. 1342.
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1804 (mei)

P 223

1805 (mei)

P 224

1806-1809
1810

? 225
P 226

1810-1817

P

1817-1822
1822-1833
1833-1841

? 227
P 228
P 230

1842-1856

B 231

Emmericus de Weert Corneliszoon, Johanna Perina Wijnmalen (huishoudster) en
Alexandrina Knil (meid), allen ouder dan 16 jaar; voorts dochter Stephania de
Weert, jonger dan 16 jaar.
Emmericus de Weert Corneliszoon, Johanna Perina Wijnmalen (huishoudster),
de meid Johanna Meedegaal, allen ouder dan 16 jaar; voorts dochter Stephania
de Weert (jonger dan 16 jaar).
?
Evert Joan de Weert, zijn echtgenote Catharina Adriana Wijnmalen en Adriana
van der Linde [waarschijnlijk de dienstmeid].
Evert Joan de Weert met zijn echtgenote Catharina Adriana Wijnmalen; na zijn
overlijden (op 23 april 1815, niet op Ekelenberg, maar in een huis in de
binnenstad van Steenbergen) bleef zijn weduwe vermoedelijk nog op Ekelenberg
wonen totdat zij op 26 maart 1817 hertrouwde en naar Zierikzee verhuisde.
?
Pieter Carel Wijnmalen en zijn echtgenote Anthonia Martina Anna de Weert. 229
Herman Lodewijk Maria Tackoen met zijn echtgenote Anthonia Martina Anna
de Weert en drie dienstboden, te weten (met hun leeftijd in 1841): Anthony de
Jongh (31 en gehuwd), Petronilla Tempers (24 en gehuwd) en Jacoba Maria van
Tiggelen (22 en ongehuwd); Tackoen bleef na het overlijden van zijn echtgenote
(op 19 oktober 1841) nog enkele maanden op Ekelenberg wonen en verhuisde
begin 1842 naar Moerstraten; de dienstboden bleven gedurende een onbekende
tijd op Ekelenberg achter.
Waarschijnlijk werd het landhuis Ekelenberg vanaf begin 1842 niet meer
permanent bewoond en fungeerde het hoogstens nog incidenteel als
buitenverblijf, totdat het omstreeks mei 1856 werd gesloopt.

Uit dit overzicht kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1.
2.

223
224
225

226

227

228

229

230
231

Het landhuis Ekelenberg werd vooral bewoond als hoofdverblijf en soms als buitenplaats. De eigenaren
woonden er meestal permanent. Daaraan kwam waarschijnlijk begin 1842 een einde.
Het totale aantal permanente bewoners varieerde van één tot vijftien.

Idem, inv. 1343.
Idem, inv. 1344.
Hoe en door wie Ekelenberg in die periode werd bewoond is niet duidelijk. Zeker is dat Emmericus
Corneliszoon de Weert in Steenbergen op 16-4-1808 “binnen de stad” overleed, dus niet op Ekelenberg.
Vermoedelijk verbleef Johanna Perina Wijnmalen er nog tot haar huwelijk op 23-6-1809. Haar zuster
Catharina Adriana Wijnmalen is reeds in 1805 niet meer als bewoonster van Ekelenberg vermeld.
MHC, Bevolkingsregister Steenbergen 1810, inv. 1575. In 1803 is de gemeente Steenbergen ingedeeld in 19
wijken. Ekelenberg, liggend aan de zuidzijde van het Oudland, behoorde tot de wijk M. Ekelenberg verkreeg
binnen deze wijk in 1810 het huisnummer 42. Onder dat nummer ressorteerde ook de op het landgoed
gesitueerde boerderij. Tot de bewoners van Ekelenberg werden ook de bewoners daarvan gerekend. Zo wordt
in het bevolkingsregister van Steenbergen betreffende het jaar 1810 op het nummer M 42 ook het gezin
vermeld van Adriaan Bazelier en Anna Franken met zeven kinderen. Of de eveneens op dit adres genoemde
Anthony de Bruin tot hun huishouden behoorde of tot dat van Evert Joan de Weert (in beide gevallen
vermoedelijk als knecht) is niet duidelijk. De wijkindeling te Steenbergen werd in 1862 gewijzigd hetgeen
van kracht bleef tot de invoering van de persoonskaart in 1939. De stad en het omliggende land werden vanaf
dat moment ingedeeld in acht wijken. Ekelenberg ressorteerde onder wijk E (Welberg en Oudland). De
nummering van de huizen binnen de wijken werd regelmatig gewijzigd, waardoor het traceren van een
doorlopende bewoning van een specifiek huis bijzonder lastig is.
Vermoedelijk werd het huis niet vast bewoond (afgezien van eventueel dienstpersoneel, waarvan de namen
niet bekend zijn) en fungeerde het als “buiten”.
Door een hiaat in het bevolkingsregister van Steenbergen in de periode 1828-1840 is het niet mogelijk om de
bewoning van Ekelenberg betreffende dit tijdvak goed te documenteren.
Pieter Carel Wijnmalen bezat ook het (inmiddels gesloopte) pand “Antwerpen” in de Kaaistraat van
Steenbergen; dit fungeerde als zijn notariskantoor. Ekelenberg fungeerde als zijn hoofdverblijf.
MHC, Bevolkingsregister Steenbergen 1840-1850, inv. 4279, wijk M nr. 40, p. 312.
Het staat vast dat J.L. van Loon, eigenaar van Ekelenberg vanaf 1855, met zijn gezin in de binnenstad van
Steenbergen woonde evenals zijn dochter Maria Henrica die hem in 1878 als eigenares opvolgde.
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3.

4.

Tot het huispersoneel van het landhuis behoorden in de periode 1651 tot 1790 gewoonlijk twee dienstmeiden
en twee knechten en soms een koewachter (meestal vermeld als jonger dan 16 jaar). Na 1790 worden geen
knechten meer vermeld. 232 Opmerkelijk zijn de frequente personele mutaties. De meeste bedienden, vooral
de dienstmeiden, werkten slechts kort op Ekelenberg.
In het landhuis verbleven regelmatig inwonende familieleden.

Een bijzondere situatie ontstond na het overlijden van Francois de Ram van Hagedoorn III. Ekelenberg werd
eigendom van zijn zuster Magdalena de Ram en haar echtgenoot Hendrik Magnus baron van Buddenbrock.
Laatstgenoemde was kolonel in het Zweedse leger. Het echtpaar vertrok naar Zweden, maar wilde geen afstand
doen van Ekelenberg. Het hield de mogelijkheid open dat het landgoed weer door hen zou worden bewoond,
hetgeen uiteindelijk, althans wat Magdalena de Ram betreft, ook zou gebeuren. Diverse percelen land die bij het
landgoed hoorden werden door hen verpacht of reeds bestaande pachtcontracten werden verlengd. 233 Op 12 januari
1723 machtigde Hendrik Magnus van Buddenbrock, mede namens zijn echtgenote, Pieter Valck om gedurende
hun verblijf in het buitenland al hun [onroerende] goederen in Steenbergen, Holland en elders in de Republiek te
“administreren” [lees: te beheren]. 234 Valck kreeg hiervoor een beloning van 3 % van de opbrengsten van deze
goederen. Voorts verkreeg hij het recht op een vrije bewoning van het landhuis “den Eyckelenbergh” met hof en
tuin, uitgezonderd de wijngaard [die mocht worden gebruikt door Joost Simonet; zie verderop]. 235 Van dit recht
heeft Pieter Valck, mogelijk incidenteel, gebruik gemaakt in de periode 1723-1728. 236 In het tijdvak 1 juli 1724
232

233

234

235
236

De knechten fungeerden op Ekelenberg onder meer als koetsier en als tuinman. Ze zullen voorts met
allerhande klussen (zoals houthakken en onderhoudswerkzaamheden) zijn belast. Na 1790 zullen er op
Ekelenberg in deze functies ongetwijfeld nog knechten werkzaam zijn geweest, maar deze woonden
kennelijk niet meer op het landgoed.
Op 31-8-1722 werd door hen de boerderij “De Duijventoorn” (vroeger “de Warande” genoemd) voor fl. 242
per jaar verpacht aan Jan Anthonisse van Bavel die er reeds woonde. Deze pachtte van hen toen voorts 9
gemeten land in de Welberg voor fl. 58 per jaar (MHC, ora Steenbergen, inv. 1638, ongefol.). Op 30-10-1734
is Dielis Slootmans vermeld als pachter van “De Duijventoorn”. Zijn pachtcontract werd toen voor een
periode van zeven jaren, ingaande 1-11-1734, verlengd voor fl. 240 per jaar (MHC, not. arch. Steenbergen,
inv. 106, 30-10-1734). Ingaande 1-10-1746 werd Slootmans als pachter opgevolgd door Antony van
Hulsdonk die er fl. 250 per jaar voor betaalde (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 132, 4-4-1747).
Op 5-9-1722 verhuurde het echtpaar Van Buddenbrock-De Ram de hoeve “de Steneput off Pomp” (later
Eikendaal genoemd) met een blok land aan de “Lauwerijsedijk” [anno 2012 de Laurentiusdijk op de Welberg]
aan Jan Adriaanse de Waal voor fl. 275 per jaar (bron: idem). Voor fl. 260 per jaar werd dit pachtcontract
ingaande 1-11-1730 met zeven jaren verlengd (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 106, 10-5-1730). Op 3011-1722 verpachtten zij het hoefken “De Stal” met ca. 23 gemeten land in het Oudland (dat werd bewoond
door Jan de Waal) voor fl. 160 aan Jacobus Sanderse de Backer (MHC, ora Steenbergen, inv. 1638, ongefol.).
Ook eind 1729 is hij als pachter van deze boerderij vermeld. Diens pachtcontract werd op 22-12-1729 voor
een periode van zeven jaren verlengd voor fl. 145 per jaar (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 106, akte nr.
2, 22-12-1729). Hij werd als pachter opgevolgd door Aart Domisse Hoendervanger met ingang van 1-111736; de pachtprijs was verlaagd tot fl. 100 per jaar (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 106, 30-4-1736). Op
28-7-1744 had Aart Domisse Hoendervanger een pachtschuld van ruim fl. 551. Magdalena de Ram legde
beslag op zijn bezittingen (MHV, not. arch. Steenbergen, inv. 104, akte 28-7-1744; getuige bij de opstelling
van deze akte was Jan Ekengruijn, knecht van Magdalena).
Op 25-1-1729 werd door het echtpaar Van Buddenbrock-De Ram een boerderij in het Oudland met 52 à 53
gemeten land voor fl. 220 per jaar verpacht aan Jacobus van Boven. Deze boerderij werd op 24-1-1718
gepacht door Jan Pieterse Volkers (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 67, 24-1-1718, fol. 12-13 v) en is
vermoedelijk identiek met de hofstede “Steenen Heule”. Deze boerderij viel buiten de publieke verkoop van
onroerend goed te Steenbergen van Magdalena de Ram op 17 juni 1752.
Pieter Valck, die in Utrecht woonde, was geen onbekende van de familie. Op 27-4-1704 machtigde Frederica
Ruysch, toen weduwe van Francois de Ram van Hagedoorn II, hem om haar zakelijke belangen te behartigen
in Oud- en Nieuw-Beijerland (Utrechts Archief, not. arch. Utrecht, U078a008). In 1708 werd hij door de
voogdijkamer van de stad Utrecht benoemd tot principaal en administrerend voogd van de [twee]
weeskinderen van Francois de Ram van Hagedoorn II als opvolger van Francoise Ruysch van Wayestein. Hij
manifesteerde zich in die hoedanigheid op 5-10-1708 (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 62, fol. 104-104 v).
Pieter Valck huwde met Julia Toll en testeerde met haar te Utrecht op 29-10-1693 (Utrechts Archief, not.
arch. Utrecht, U118a001).
Utrechts Archief, not. arch. Utrecht, U118a005-174, 12-1-1723.
Op 2-7-1723 werden Pieter Valk en zijn dochter Cornelia Valk ingeschreven als lidmaten van de geref. kerk
van Steenbergen, met attestaties van resp. Utrecht en Bunschoten (MHC, arch. Herv. Gemeente Steenbergen,
inv. 2).
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tot 1 juli 1725 is hij als bewoner van het huis vermeld, samen met zijn dienstmeid Anna N.N.. 237 Op 14 maart
1724 verbleef hij op Ekelenberg toen daar de voorwaarden werden vastgelegd van het voorgenomen huwelijk van
zijn nog ongehuwde dochter Cornelia Valck (geboren te Utrecht) met Bartholomeus de Sebastien, kapitein in het
regiment van luitenant-generaal [Reijnier] van der Beecke en weduwnaar van Jeanne Hester Martin. 238 In mei
1725 bewoonde Pieter Valck huize Ekelenberg met kapitein [Bartolomeus de] Sebastiaen, Cornelia Sebastiaen
[vermoedelijk een dochter van Bartolomeus de Sebastien], Cornelia N.N. de meid en de korporaal Jan de Knegt,
allen 16 jaar of ouder. 239 In mei 1726 bewoonde Pieter Valck huize Ekelenberg met juffrouw Cornelia Sebastiaen,
de dienstmeid Deijna N.N. en het kind Julia N.N.. 240 In 1727 vertrok hij met attestatie van Steenbergen naar
Utrecht. 241 Voor het laatst is hij (weer even) als bewoner van Ekelenberg vermeld in mei 1728. Hij woont er dan
alleen, met de aantekening “eet met den backer”. 242
Op 29 juli 1727 droeg Magdalena de Ram de aan Pieter Valck verstrekte machtiging inzake het beheer van de
goederen van haar en haar echtgenoot over aan Pieter Chebaux, toen penningmeester van het oostkwartier te
Steenbergen. 243 Deze kreeg hiervoor een vergoeding van 5 % van de opbrengst [lees: de verpachtingen] van deze
goederen. Hij had geen recht op een onkostenvergoeding en verkreeg, anders dan Pieter Valck, niet het recht om
op Ekelenberg te wonen. 244 Als zaakwaarnemer werd Pieter Chebaux opgevolgd door Jaques le Jeune, destijds
postmeester in Steenbergen, waarmee hij aan de basis stond van de loopbaan van Rupertus Willem Wijnmalen,
broer van Pieter Carel Wijnmalen (eigenaar van Ekelenberg) en eigenaar van Padmos (zie deel 2). 245 Le Jeune
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238

239
240
241
242

243

244
245

MHC, oga Steenbergen, inv. 1267. Waarschijnlijk verbleven toen voorts op Ekelenberg kapitein
[Bartholomeus de] Sebastiaen [NB: genoteerd als achternaam] en diens vrouw Cornelia Valck.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 86. Getuige bij het opstellen van de huwelijkse voorwaarden was pastoor
Jacobus Kerckers. Het paar ondertrouwde (geref.) te Steenbergen op 15-3-1724 en trouwde aldaar (geref.)
op 13-4-1724. Op 19-1-1727 verbleef Bartholomeus de Sebastien als kapitein in het regiment van kolonel
Pieter de la Rocque in het garnizoen te Sluis (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 89). Aan zijn bevordering
tot kapitein ging zijn benoeming, op 26-9-1700, tot luitenant in de compagnie van kapitein Louis Guillaume
Ripperda vooraf (ZA, arch. Staten van Zeeland, inv. 1671, fol. 212).
MHC, oga Steenbergen, inv. 1268.
Idem, inv. 1269. Niet genoteerd is wiens kind de genoemde Julia (die jonger was dan 16 jaar) was.
MHC, arch. Ned. Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 34.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1270. Op 6-1-1726 trad Pieter Valck nog op als getuige bij een gereformeerde
doop te Steenbergen.
Pieter Chebaux is op 19-4-1682 te Steenbergen geref. gedoopt als zoon van Elias Chebaux (genaamd Picart)
en Elisabeth Costerius. Zijn vader verkreeg van prins Willem III commissie als stadhouder van Steenbergen,
maar op aandrang van de magistraat van de stad werd deze commissie in 1677 ingetrokken (MHC, oga
Steenbergen, inv. 232). Op 14-6-1701 verkreeg Pieter van het Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland
admissie als landmeter (Muller en Zandvliet, p. 176). Pieter Chebaux is o.m. op 8-3-1716 vermeld als diaken
van de geref. kerk van Steenbergen (MHC, arch. Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 2). Hij testeerde te
Steenbergen op 5-7-1738 (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 100, akte nr. 10) en overleed aldaar op 10-71738.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 89, akte 29-7-1727, opgesteld op “de hofstede Eyckelenborg”.
Jaques le Jeune is in 1698 in Den Haag geboren als zoon van Alexandre le Jeune en Louise Faure.
Laatstgenoemde was een zuster van Alexander Faure die, vermoedelijk in 1701, vanuit Orange in Frankrijk,
waar hij ontvanger was van de prinselijke inkomsten, vluchtte naar Den Haag [NB: het prinsdom Orange
werd in de periode 1685-1697 tweemaal door de Franse koning ingelijfd. In 1697 kwam daaraan bij de Vrede
van Rijswijk een einde, maar in 1713, bij de Vrede van Utrecht, werd het definitief bij Frankrijk ingelijfd].
Jaques le Jeune huwde in Bergen op Zoom in 1729 met Maria Rupertus, geref. ged. Bergen op Zoom 1-51704, dochter van Jacobus Rupertus (lid van de magistraat van Bergen op Zoom, o.m. als burgemeester) en
van Maria Baker(s). Zo belandde de voornaam Rupertus in het geslacht Wijnmalen. De moeder van Pieter
Carel en Rupertus Willem Wijnmalen, Storia Johanna Maria van Loo (ged. Bergen op Zoom 21-9-1746),
was een dochter van Stephanus van Loo en Perina Rupertus. Laatstgenoemde was een zuster van Maria
Rupertus.
Jacques le Jeune verwierf diverse openbare ambten. In Steenbergen vervulde hij de functie van postmeester.
Later werd hij ontvanger-generaal van de posterijen in Holland en West-Friesland. Hij overleed in 1790. Zijn
zoon Jacob Otto le Jeune werd eveneens postmeester in Steenbergen en werd daar (in 1804) opgevolgd door
Rupertus Willem Wijnmalen, de latere eigenaar van het landgoed Padmos (zie aldaar). Voor biografische
bijzonderheden over Jaques le Jeune wordt verder verwezen naar: Slootmans, 1957, p. 305-313; voorts naar:
Van Ham, 2010, p. 39-41 en Van Bavel, 1958.
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verkreeg hiervoor een vanuit Zweden door Van Buddenbrock verstrekte procuratie die op 18 augustus 1738 in
Amsterdam notarieel werd bekrachtigd. 246
Er werd in 1723 een huurder gevonden voor een deel van huize Ekelenberg die bereid was een deel van het
landgoed (voor zover dit niet aan anderen was verpacht) te onderhouden op een zodanige basis dat hij steeds
rekening moest houden met de mogelijkheid dat Van Buddenbrock en zijn echtgenote hun intrek op het landgoed
zouden nemen. Van Buddenbrock sloot op 10 augustus 1723 een huurcontract met Joost Simonet voor de duur van
zeven jaren, ingaande kerst 1723, voor fl. 80 per jaar. 247 Het contract omvatte de volgende bepalingen: 248
• De huurder mag wat het landhuis betreft alleen gebruik maken van de keuken, de zolder boven de keuken,
het melkkamertje, de [bak]keet, de voorkelder, de koeienstal en het koetshuis.
• Tot zijn beschikking staan de gehele hof [tuin], de boomgaard en werf, uitgezonderd het kleine hofje
achter het huis.
• De wijngaard aan het huis staat tot zijn beschikking.
• Idem land ter grootte van drie gemeten dat eerder werd gepacht door Jan Volkers. 249
• Indien de verhuurder of iemand van zijn familie het huis wil gebruiken kan de huurder slechts beschikken
over de [bak]keet, zonder korting op de huur.
• De huurder dient de heggen rondom de hof en het huis, de boomgaard, de werf en de paden behoorlijk te
onderhouden zoals met scheren (snoeien), schoffelen, bemesten en wieden. De sloten dienen naar behoren
gedolven te worden. Dit alles op straffe van “pagtbrake”.
• De huurder mag zonder toestemming niets onderverhuren.
• De huurder mag niets veranderen aan de paden en weiden.
• Als de huurder bomen verwijdert dient hij op zijn kosten nieuwe te planten.
• De huurder dient steeds in stand te houden: twaalf aspergebedden en evenveel artisjokbedden als bij het
begin van de huurperiode aanwezig waren.
• De eigenaar of zijn gemachtigde behoudt het recht om linnengoed op de bleek te leggen, pomp- en
regenwater te gebruiken, hoenders [kippen] te houden en op de werf te laten lopen.
• Idem het recht om voor plezier te wandelen in de tuin.
• De huurder mag geen varkens op de werf laten lopen.
• De reeds aanwezige mest staat ter beschikking van de huurder, maar in het laatste huurjaar dient de mest
evenals het stro op de hoeve te blijven.
• De huurder dient aan de verhuurder tegen “sortabele” [redelijke] prijzen zoveel groente en boomvruchten
te leveren als in een huishouden gebruikelijk is.
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MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 106, 26-8-1738, toen Le Jeune waarschijnlijk voor de eerste maal als
zaakwaarnemer van het echtpaar Van Buddenbrock-de Ram optrad. Hij fungeerde in Steenbergen ook voor
anderen als zaakwaarnemer, zoals in 1741 voor het echtpaar Petrus van Beek en Petronella van der Creke uit
Breda en voor de erfgenamen van Gregorius van de Lemmert (idem, aktes van 28-9-1741).
Joost Simonet was gehuwd met Cornelia Adriaansdr. van Opstal. Dit paar liet in Steenbergen op 29-9-1711
hun dochter Adriana Simonet rooms-katholiek dopen met als getuigen Cornelius Hansbergh en Anna
Adrianus. In aug.-sept. 1714 is melding gemaakt van twee kinderen onder de 16 jaar: Pieter en Marij (MHC,
oga Steenbergen, inv. 1257). In mei 1722 wordt alleen melding gemaakt van het kind Margrietje (mog.
identiek met dochter Marij) en woont zoon Pieter niet meer thuis (idem, inv. 1265). In 1734 bestond het
huishouden van Joost Simonet uit zijn echtgenote Cornelia van Opstal, Adriaantje N.N. de meid en de
koewachtster Janna N.N. (laatstgenoemde jonger dan 16) (MHC, oga Steenbergen, inv. 1276). Twee jaar
later was er geen dienstmeid meer en woonde in het gezin het kleinkind Johanna Simonet, dochter van zoon
Pieter Simonet (MHC, oga Steenbergen, inv. 1278 en 1279). Cornelia van Opstal werd in Steenbergen op 1212-1739 begraven en Joost Simonet op 16-12-1743.
Zoon Pieter Simonet woonde met zijn echtgenote Helena van Bavel in juni 1726 (en mogelijk ook al eerder)
bij hen in (MHC, oga Steenbergen, inv. 1269). In mei 1728 (en mogelijk al eerder) vormden zij een eigen
huishouden (idem, inv. 1271). Op het kohier betreffende de bewoners van het Steenbergse platteland in de
periode 1745-1746 is de weduwe van Pieter Simonet vermeld met haar dochter Janna en het pleegkind
Catharina N.N., beiden jonger dan 16 jaar (idem, inv. 1287).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1638, 10-8-1723 (ongefolieerd).
Jan Volkers is in mei 1722 vermeld als inwoner van het platteland te Steenbergen met zijn vrouw Aaltje
N.N., de kinderen Cornelis en Claas (beiden ouder dan 16 jaar) en de vermoedelijke personeelsleden Cornelis
Cornelisse Maas en Janneke Dielen (beiden jonger dan 16 jaar) (MHC, oga Steenbergen, inv. 1265). Hij is
mog. identiek met Jan Pieterse Volkers, vermeld te Steenbergen in mei 1719 (idem, oga 1262; zijn echtgenote
heette toen Heijltie N.N.).
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•

Het staat de verhuurder vrij om alles wat verhuurd is weer aan zich te trekken indien hij of iemand van
zijn familie weer op Ekelenberg komt wonen. De schade die hierdoor voor de huurder ontstaat zal worden
vastgesteld door twee onpartijdige personen en zal worden verrekend.

Bezien vanuit de optiek van de eigenaren was het een uitgekiende overeenkomst. Het echtpaar Van Buddenbrockde Ram kon met een gerust hart naar Zweden vertrekken. Tegen weinig geld was het onderhoud van het terrein
rondom het landhuis Ekelenberg geborgd. Op ieder gewenst moment kon de huurovereenkomst worden opgezegd.
De huurder zat op een schopstoel. Simonet was op Ekelenberg geen onbekende, want in mei 1720 maakte hij als
jager deel uit van het huishouden dat bij het landhuis hoorde. 250
Met ingang van kerstmis 1736 kwam aan het contract met hem een einde. Op 30 april 1736 sloot de zaakwaarnemer
van het echtpaar Van Buddenbrock-de Ram een identieke overeenkomst met Franchois (Franciscus) Mariën (ook
omschreven als Marié), ingaande 1 oktober 1736 voor een periode van zeven jaren. Deze kreeg er geen fl. 80 maar
slechts fl. 50 per jaar voor. 251 In 1740 woonde hij op Ekelenberg met zijn echtgenote Pieternel N.N. [mog.
Soeteweij] en vier kinderen (twee boven en twee onder de 16 jaar), in 1742 met een kind minder en in 1743 met
twee kinderen boven en één onder de 16 jaar. Waarschijnlijk vertrokken zij er begin 1744 als gevolg van de
terugkeer van Magdalena de Ram. 252 Mogelijk bleef Mariën vanuit een andere locatie nog enige tijd als hovenier
op Ekelenberg werkzaam.
Met ingang van kerstmis 1747 werd Gerrit (Geert) Pieterse hovenier op Ekelenberg. 253 Op 28 oktober 1746 sloot
Magdalena van Buddenbrock-de Ram met hem een overeenkomst die nagenoeg identiek was met de eerdere
contracten met Simonet en Mariën, maar nu zonder het recht van de huurder om gebruik te maken van de keuken,
de zolder boven de keuken en de voorkelder van het landhuis. De wijngaard aan het huis stond anders dan bij zijn
voorgangers niet tot zijn beschikking; hij diende deze wel te snoeien. De verplichting om asperge- en
artisjokbedden in stand te houden kwam in de overeenkomst niet meer voor, evenmin als de verplichting om tegen
een redelijke prijs groente en fruit te leveren aan de eigenaresse. De pachtprijs werd teruggebracht naar fl. 80 per
jaar. 254 Het is niet bekend wanneer het contract met Gerrit Pieterse expireerde. Vermoedelijk gebeurde dit na het
overlijden van Magdalena de Ram.

Jaques le Jeune (1698-1790).

250
251
252

253

254

MHC, oga Steenbergen, inv. 1262; zijn vrouw en kinderen verbleven toen kennelijk elders.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 106, akte 30-4-1736.
Idem, oga Steenbergen, inv. 1282. De inwonende kinderen boven de 16 jaar waren toen Antonij en Cornelia
en de kinderen onder de 16 jaar Dielis en Jan. In mei 1742 wordt van zoon Dielis geen melding meer gemaakt
(idem, oga 1284). In mei 1743 wordt melding gemaakt van de zoon Thoon [Antonij] en de dochter Cornelia
(beiden boven de 16) en van zoon Jan (onder de 16) (idem, oga 1285). In 1745 woonde zoon Antonij Mariën
met zijn gezin zelfstandig in Steenbergen (idem, oga 1287). In de kohieren van de bewoners van het platteland
van Steenbergen vanaf mei 1744 komt Francois Mariën met zijn gezin niet meer voor. Er is in de archivalia
geen verlenging van diens pachtcontract aangetroffen toen dit in 1743 expireerde.
Gerrit (Geert, Gerardus) Pieterse [Adriaensen?] trouwde r.k. Bergen op Zoom 9-11-1738 met Cornelia
Adriaenssen Lanen die in Steenbergen is geboren en daar op 24-7-1719 r.k. is gedoopt. Met zijn gezin
verhuisde hij ca. 1746-1747 naar Steenbergen. In mei 1748 behoorden de kinderen Pieter, Adriaan, Lijsabet
(Elisabet) en Maria tot dit gezin (MHC, oga Steenbergen, inv. 1289). In mei 1750 is ook melding gemaakt
van zoon Jacobus en leefde dochter Maria niet meer, evenmin als zoon Antonius die op 22-3-1749 in
Steenbergen r.k. was gedoopt. Het gezin werd nog uitgebreid met een dochter Wilhelmina die op 31-10-1750
in Steenbergen r.k. werd gedoopt.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 106, akte 28-10-1746.
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Enige gegevens over de bewoning van de andere huizen op het landgoed Ekelenberg
Behalve een herenhuis annex schuur, een bakkeet en een afzonderlijk koetshuis bevonden zich op het landgoed
Ekelenberg een tuinmanswoning en een of twee arbeiderswoningen. 255 Over de bewoning daarvan in de periode
1822-1932 is het volgende bekend. 256 De huisnummers van de woningen (de wijknummers) zijn in deze periode
enkele malen gewijzigd. Het is niet mogelijk gebleken om de tuinmanswoning qua bewoning (goed) te
onderscheiden van de arbeiderswoningen. Eind 1855 kwamen de bijgebouwen na een splitsing van het nagelaten
vermogen van Herman Tackoen in het bezit van twee verschillende eigenaren (en vervolgens van hun erfgenamen):
Jacobus Laurentius van Loon en Anthonius Tackoen. In het navolgende overzicht wordt volstaan met vermelding
van de naam van de hoofdbewoner.
Wijknr.
M 40 257
M 41a 259
M 41b
M 40 260
M 41 261
M 42
E 136 262
E 136a

Periode
3-12-1822
idem
idem
1850-1862
1850-1862
1850-1862
1863
1863

E 137
E 138
E 138a
E 136 (nieuw E 217) 263
E 136a, (nieuw 218)

1863
1863
1863
1880
1880

E 137 (nieuw 219)
E 138 (nieuw 220)

1880
1880

E 138a (nieuw 221)
E 217 264

1880
1889

E 218

1889

E 219
E 220

1889
1889

E 221
E 200 (was 174) 265
E 201 (was 175)
E 202 (was 176)
E 203 (was 177)
E 204 (was 178)

1889
1904
1904
1904
1904
1904

255

256

257
258
259
260
261
262
263
264
265

Hoofdbewoner
Govert de Jong 258
De weduwe van Pieter Kroonen [verm. Joanna de Rooij]
Andries Verbraak
Marijn Dekkers
Christiaan Luijks
Kornelis Kroonen
Christiaan Elst
De weduwe van Mathijs Hoendervangers [Anna Catharina
Schillemans]
Christiaan Luijks en Jan Luijsterburg
De weduwe Van Geel en Antonij Danen
Pieter Cornelis Schoutens
Christiaan Elst en C. Hoendervangers
Cornelis Hoendervangers (doorgestr.), Willem Pieter Huijgens
(doorgestr.) en Adriaan Boeren
Cornelis Dekkers
Antonij Danen en de weduwe van Johannes van Geel [Maria van
Bavel]
Jan Bernaards
Chr. Elst (doorgestr.), C. Hoendervangers (doorgestr.) en Jan van
Waal
Jan Bastiaanse (doorgestr.), C. Hoendervangers, Adr. Boeren
(doorgestr.), Antonij de Jong (doorgestr. Cornelis de Jong)
Cornelis Dekkers
Antonij Danen en de weduwe van Johannes van Geel (beiden
doorgestr.) en Cornelis de Jong
Jan Bernaards (doorgestr.) en Fr. Buron [Frans Buuron]
Antonij de Jong
Kornelis de Jong
De weduwe van Cornelis Dekkers [Cornelia Desain]
A. Bogers (doorgestr.) en Lambertus Zandbergen
Adr. Boden (doorgestr.); huis daarna vervallen

Het toponiem Ekelenberg wordt hier in de ruime betekenis gehanteerd, met inbegrip van de grond die destijds
behoorde tot de hofstede Eikendaal.
Over de bewoning daarvan in de voorafgaande periode (ca. 1650-1821) zijn slechts fragmentarische gegevens
overgeleverd.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 238, aktes 370-375, 3-12-1822.
Deze betaalde voor dit huis fl. 13 per jaar aan huur.
Het pand M 41 was toen gesplitst in een westelijk en een oostelijk deel, beide verhuurd voor fl. 30 per jaar.
MHC, Bevolkingsregister Steenbergen, inv. 4283.
Dit huis is eerder genummerd als M 40.
MHC, Wijkregister Steenbergen 1863, inv. 4382, p. 151-152.
Idem, Wijkregister 1880, inv. 4383, p. 161.
Idem, Wijkregister 1889, p. 231-232.
Idem, Wijkregister 1904, inv. 4386, p. 245. Tussen 1889 en 1904 zijn de huisnummers tweemaal gewijzigd.
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E 209 (was
235) 266
E 210 (was
236)
E 211 (was
237)
E 212 (was
238)
E 235 (was
293) 267
E 236 (was
294)
E 237 (was
295)
E 238 (was
296)

200, wordt

1915

Antonij de Jong

201, wordt

1915

Kornelis de Jong

202, wordt

1915

203, wordt

1915

De weduwe van Cornelis Dekkers (doorgestr.), daarna haar
kinderen
De weduwe van Lambertus Zandbergen [Joanna Baselier]

209, wordt

1920-1932

P.J. [Pieter Jan] de Pree 268

210, wordt

1920-1932

Kornelis de Jong (doorgestr.) en J. de Bruijn

211, wordt

1920-1932

De kinderen [van de weduwe van Cornelis] Dekkers en Chr. Loos

212, wordt

1920-1932

De weduwe van Lambertus Zandbergen (doorgestr. in 1932 en
vervangen door J.D. [Johannes Dominicus] Geers)

De stad Steenbergen anno 27 juni 1746, kort nadat Magdalena de Ram er terugkeerde. 269

266
267
268

269

Idem, Wijkregister 1915, inv. 4387, p. 251.
Idem, Wijkregister 1920-1932, inv. 4392, p. 49-50, idem Wijkregister 1932, inv. 4396, p. 31-32.
Hij is in Steenbergen op 28-9-1886 geboren als Pieter Jan van Tiggelen, zoon van de ongehuwde Anthonia
Catharina van Tiggelen. Toen deze trouwde met Kornelis de Pree is hij (op 5-2-1892) “gewettigd” als Pieter
Jan de Pree.
Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 8 N 133.
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1.4 De eigenaren van het landgoed Ekelenberg
In hoofdstuk 1.1 zijn reeds fragmentarische gegevens vermeld over de eigenaren van het landgoed Ekelenberg. In
dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van het eigendom chronologisch geordend en worden over de eigenaren
enkele bijzonderheden vermeld.
In de periode 1634 tot heden ontwikkelde het eigendom van het landgoed Ekelenberg zich als volgt: 270
1634, 21 aug.
1637, 7 dec.
1650, 13 dec.
1666, 29 juni
1701, 19 nov.
1722, 10 febr.
1752, 17 juni
1754, 8 aug
1754, 25 sept
1770, 29 maart
1791, 31 maart
1798, 24 dec.
1809, 21 aug.
1815, 23 april
1822, 3 dec.

270

271

272
273
274
275
276

277
278
279

280

281

282

283
284
285

Isaack Noirot 271
Matthijs Reijns 272
Jhr. Francois de Ram, heer van Hagedoorn I (ca. 1595-1666) 273
Jhr. Francois de Ram, heer van Hagedoorn II (1645-1701) 274
Jhr. Francois de Ram, heer van Hagedoorn III (1686-1722) 275
Jkvr. Magdalena Elisabeth de Ram, echtgenote van Hendrik Magnus von Buddenbrock. 276
Willem Jan graaf van Hogendorp 277
Jan Francois graaf van Hogendorp 278
Cornelis Johannes Bloys (van Treslong) 279
Paulus Hendrik van Pelt 280
Elisabeth van der Burght, weduwe van Paulus Hendrik van Pelt 281
Emmericus de Weert Corneliszn. 282
Evert Johannes de Weert 283
Catharina Adriana Wijnmalen, weduwe van Evert Johannes de Weert, en haar twee kinderen
uit haar huwelijk met hem 284
Pieter Carel Wijnmalen 285

Dit overzicht is oorspronkelijk samengesteld door D. van Baalen te Zoelen in 1989 (verkregen via Gerard
van Loon) en aangevuld, gecorrigeerd en geannoteerd door J.M.G. Leune en C.C.M. Mol. De eigenaren van
de grond waarop het landgoed Ekelenberg verrees voordat het als zodanig werd ontwikkeld blijven in dit
overzicht buiten beschouwing. In hoofdstuk 1 is reeds aandacht besteed aan Cornelis Pieters Duls die de
grond bezat voordat van een landgoed sprake was.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1520, fol. 45 v - 47. Formeel bezien werden de grondpercelen waarop
Ekelenberg was gelegen door de erfgenamen van Cornelis Pieters Duls verkocht aan Nicolaes Janse Vinck
(en wel op 12-7-1634) maar deze handelde kennelijk in opdracht van Isaac Noirot die het landgoed tegen
dezelfde prijs en condities reeds op 21-8-1634 overnam van Vinck.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1520, fol. 251 v - 252, 16-12-1637. Reijns betaalde voor het landgoed fl. 1900.
Idem, inv. 1524, fol. 175-175 v.
Hij erfde Ekelenberg van zijn vader.
Idem, inv. 1524, fol. 175-175 v.
Zij erfde Ekelenberg van haar broer Francois de Ram van Hagedoorn III conform diens testament d.d. 2211-1721 (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 83 , 22-11-1721).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 129, 17-6-1752, fol. 133-134 v.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1548, fol. 77 v – 79 v, 23-8-1754.
Idem, inv. 1548, fol. 80 en 80 v, 25-9-1754. De koop beperkte zich toen tot de verwerving van Ekelenberg
in de beperkte betekenis van het landhuis met 6 gemeten grond, incl. de bijbehorende dreven. Daaraan werd
de koop toegevoegd van een tegenover het landhuis Ekelenberg gelegen perceel grond van 3 gemeten en 135
roeden (waarschijnlijk, evenals anno 2012, een weiland), toen gepacht door de weduwe van Jan Doome
Hoendervangers [verm. Maria van Hulsdonck]. Cornelis Johannes Bloys betaalde voor beide percelen
tezamen fl. 1.180. Later volgde de verwerving van grond behorende bij het landgoed in de ruimere betekenis,
zoals blijkt uit de verkoop daarvan op 29 maart 1770.
MHC, Verzameling Tackoen, inv. 100, 29-3-1770. De desbetreffende “vestbrief” kon in het archief van de
schepenbank van Steenbergen niet getraceerd worden.
Zij volgde haar man op als eigenaresse van Ekelenberg. Zij is op 23-7-1798 vermeld als bewoonster van het
landhuis Ekelenberg (MHC, ora Steenbergen, inv. 1290).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1855, fol. 139-141, 24-12-1798. In deze akte is Emmericus de Weert Corneliszn.
vermeld als erfgenaam van Elisabeth van der Burght.
Hij verwierf Ekelenberg als erfgenaam van zijn vader.
Zij werden eigenaar als erfgenamen van Evert Johannes de Weert.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 238, akte 370/375, 3-12-1822. Wijnmalen kocht Eikelenberg met 14
bunders, 72 roeden en 78 ellen (ofwel 34 gemeten en 177 roeden grond oude maat) voor fl. 6.000 (incl. fl. 120
strijkpenningen). Op het landgoed lagen behalve het landhuis ook twee arbeiderswoningen. Wijnmalen kocht
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1833, 18 juni
1841, 19 okt.
1855, 21 dec
1868, 15 nov.
1878, 16 febr.
1904, 27 juli
1916, 20 maart
1923, 13 juli
1983, 27 okt

Anthonia Martina Anna de Weert, weduwe van Pieter Carel Wijnmalen 286
Herman Lodewijk Maria Tackoen 287
Jacobus Laurentius van Loon 288
Elisabeth Tacx, weduwe van Jacobus Laurentius van Loon
Maria Henrica van Loon 289
Jacobus Johannes van Loon 290
de erven van Jacobus Johannes van Loon.
de Steenbergse Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen NV (later BV)
de Stichting Het Noordbrabants Landschap

291

Over de eigenaren van Ekelenberg kunnen (gegroepeerd naar familie en in de volgorde van verwerving) de
volgende bijzonderheden worden vermeld. 292
Noirot
Isaac Noirot kan worden beschouwd als de grondlegger van het landgoed Ekelenberg. Hij is op 11 december 1605
in Dordrecht gereformeerd gedoopt als zoon van Jaques Noirot (aanvankelijk koopman en reder, later (1606-1626)
rentmeester van de domeinen van de prins van Oranje in Steenbergen en omgeving), en van Paulina van der Hagen.
293
Jaques Noirot stamt uit een Antwerps koopmansgeslacht. Hij is een zoon van Jan Noirot die in Antwerpen
kassier was van de koopman Jan della Faille. Zijn moeder was Hester van Eeckeren. Van dit paar zijn negen
kinderen bekend, waaronder Melchior en Balthasar Noirot die beide in Venetië werkzaam waren als
zaakgelastigden van de Antwerpse firma Della Faille. 294 Jaques Noirot was aanvankelijk in Antwerpen werkzaam
als knecht van Jacques della Faille. Na de Val van Antwerpen woonde hij onder meer in Amsterdam, Middelburg
en Dordrecht. Rond 1606 vestigde hij zich in Steenbergen, waar hij spoedig als schepen lid werd van de magistraat.
Als rentmeester van de domeinen behartigde hij daar de zakelijke belangen van het huis van Oranje-Nassau. In
Steenbergen en omgeving bezat dit huis veel grond. De rentmeester die met het beheer daarvan was belast
verrichtte deze taak ook in Roosendaal en Nispen. 295 Jaques Noirot moet in de hofkring van de Oranje-Nassau’s
bekend zijn geweest, anders was de belangrijke rentmeestertaak aan hem niet toevertrouwd. Hij overleed in de
periode 1 oktober 1625 tot 30 september 1627, vermoedelijk in het jaar 1626. 296 Isaac Noirot had twee broers:
Daniel (hij was rentmeester van de domeinen te Steenbergen en Roosendaal en Nispen in de periode 1634-1646
en was gehuwd met Cornelia van Asperen) en Jaques (die in 1629 in Venetië woonde, net zoals zijn oom Melchior).
297
Isaac Noirot was in 1629 secretaris van de Weeskamer te Steenbergen, secretaris van de stad Steenbergen
(vermeld in o.m. 1634 en 1636) en penningmeester van de polder van De Heen in 1638. 298Als opvolger van zijn
broer (en in de voetsporen van zijn vader) was hij in de periode 1647-1665 rentmeester van de domeinen te
Steenbergen, Roosendaal en Nispen. 299 Voorts was hij in de periode 1643-1678 rentmeester van de geestelijke

286
287
288
289

290
291

292

293

294

295
296

297

298

299

van zijn zuster Catharina Adriana Wijnmalen en haar twee genoemde kinderen ook een arbeiderswoning met
1 gemet en 283 roeden land (oude maat) in de Aanwas- of St. Ontcommerpolder te Steenbergen voor fl. 120.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 275, akte nr. 155, 3-10-1833.
Idem, inv. 314, 20-1-1855.
Idem, inv. 315, akte nr. 2137, 21-12-1855.
De akte van overdracht werd 16-2-1878 gepasseerd bij een notaris te Tilburg (Openbaar Kadastraal Register
Breda, Onroerende Zaken, Hyp. 4, deel 541, nr. 44, reeks Breda).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 542, 27-7-1904, nr.119.
Deze maatschappij (opgericht op 3-4-1923) was eigendom van de Steenbergse familie Van Loon, met
inbegrip van aangetrouwde familieleden.
Deze bijzonderheden blijven tot enkele beknopt beschreven biografische feiten beperkt. Voor meer
bijzonderheden wordt naar de bijgevoegde noten en de daarin vermelde bronnen verwezen.
NA, Arch. van de Nassause Domeinraad, inv. 12635 en 12636; MHC, ora Steenbergen, inv. 1718, fol. 191,
15-4-1610. Voor bijzonderheden over het geslacht Noirot (dat afkomstig is uit Dijon) wordt verwezen naar
Bosters, 2012 c.
De negen kinderen van Jan Noirot en Hester van Eeckeren zijn: Tanneken, Catharina, Jacques, Hans(ken) ,
Adriaan, Robert, Jaspar, Melchior en Balthasar Noirot (Jongbloet-van Houtte, 1986, p. CXXIII).
Van Hoof, Schreuder en Slot (red.), 1997, p. 444-454.
MHC, oga Steenbergen, inv. 2122. Op 2 december 1628 is Paulina van der Hagen vermeld als zijn weduwe
en boedelhoudster (MHC, ora Steenbergen, inv. 1518, fol. 69).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1725, fol. 142, 10-7-1629; idem, inv. 1726, fol. 138, 10-3-1634. Melchior Noirot
is als Vlaams koopman te Venetië o.m. vermeld in 1596 (Gelderblom, 2000, p. 154).
Idem, inv. 1518, fol. 140, 7-7-1629; idem, inv. 1725, fol. 142, 10-7-1629; idem, inv. 1726, fol. 296, 21-61636 en idem, fol. 397, 3-3-1638; MHC, oga Steenbergen, inv. 654, fol. 13.
NA, arch. van de Nassause Domeinraad, inv. 12708 en 12725.
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goederen van Steenbergen, Roosendaal en Nispen. 300 Op 23 februari 1636 breidde hij zijn grondbezit in het
Oudland te Steenbergen uit door de koop van een weiland, 404 roeden groot, gelegen in “de Crabbe”, gekocht van
Cornelis Cornelissen Padtmos en eerder eigendom van Adriaen Jansen Nellen. 301 Omstreeks 1660 had hij zich in
Steenbergen ontwikkeld tot een grootgrondbezitter, met in Kruisland 132 gemeten en 171 roeden, in het Nieuw
Cromwiel 11 gemeten en 43 roeden en in het Oudland 9 gemeten en 7 roeden. 302 In 1665 werd zijn onroerend
goed te Steenbergen geschat op een waarde van fl. 15.000. 303
Vanaf 1637 maakte hij als schepen deel uit van de magistraat van de stad Breda. Hij vervulde daar in de jaren
1654-1657 ook de functie van burgemeester. Op 12 november 1639 werd hij benoemd tot opziender van de
fortificatiën en aardewerken aldaar. 304 Op 3 augustus 1633 huwde hij in Den Haag met Elisabeth van Vliet, dochter
van Fabiaen van Vliet (o.m. raadsheer van de Raad en het Leenhof van Brabant in 1627) en Susanna van
Valkenburg. Uit dit huwelijk kwamen zes kinderen voort. 305
In 1642 kocht Isaac Noirot het landgoed “Coeckelberg” onder Ginneken waarop hij een huis liet bouwen. 306 Over
de naamgeving van het landgoed ontstond bij verkoop in 1668 een geschil toen werd betwist of het mocht worden
betiteld als een “heerlijk leen van Coeckelberg”. 307 De echtgenote van Isaac Noirot werd in Breda begraven op 19
maart 1672 en Isaac op 28 november 1680, beiden in de Grote Kerk aldaar.
Reijns
Matthias Reijns (Reyns, Reins, Rens) werd eind 1637 eigenaar van Ekelenberg en was als zodanig
verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van het landgoed, dat immers slechts kort in het bezit van diens
voorganger was geweest. Hij is een zoon van Cornelis Reyns en een onbekende moeder. 308 Op 28 december 1633
stelde Matthias zich borg voor zijn vader die fl. 600 verschuldigd was aan Danckaert Basijn, rentmeester van de
Nassause domeinen, wegens de pacht van een schaliemolen te Bergen op Zoom ingaande 1 januari 1634. 309 Het
is niet bekend wanneer en waar Matthias Reijns is geboren. 310 Bosters veronderstelt dat hij zich in Steenbergen
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idem, inv. 12800-12801.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1520, fol. 155, 23-2-1636.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1201.
Idem, inv. 2122.
Scholten, 1989, p. 184. Op 24-2-1668 verkreeg hij nog commissie als directeur over ’s lands nieuwe
fortificatiën (bron: idem).
Genealogie en de Canon, deel 1, in: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2008, deel 62, Den
Haag, 2008, p. 102. Deze kinderen zijn:
• Susanna Noirot, geb. vóór 1637.
• Fabius Noirot, ged. Breda 27-2-1639.
• Paulina Noirot, idem, 5-6-1641 [NB: bij haar doop was o.m. Jacob Cats, raadpensionaris van Holland,
getuige].
• Paulus Noirot, idem, 26-3-1645.
• Esther Noirot, idem, 15-5-1646.
• Joannes Noirot, idem, 5-8-1648.
Zie voor de ligging van Coeckelberg: Leenders, 1999, p. 2.
De Navorscher, jrg. 1894, p. 341; zie voor de geschiedenis van Coeckelberg: Brekelmans, 1964, p. 103-113.
Matthias Reijns is mogelijk verwant met Laureijs Cornelisse Reijns, vermeld als landeigenaar in de polder
van Kruisland in 1614 (MHC, oga Steenbergen, inv. 1635).
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 28, akte nr. 90, 28-12-1633. De (koren)molen dateerde uit 1552 en
lag aan de Zandmolenstraat, later Zuidmolenstraat genoemd, te Bergen op Zoom. Vermoedelijk is de molen
in of kort voor 1648 afgebroken (De Waterschans, aflevering 1-9-2001, p. 8).
Matthias Reijns had een zoon Jacob Reijns. In 1659 was hij schepen te Steenbergen. Later is hij vermeld als
advocaat te Bergen op Zoom op 12-9-1665 (MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 88, akte nr. 74), als
pensionaris aldaar op 6-11-1672 (idem, inv. 256, akte nr. 28) en als burgemeester binnen de bank aldaar op
25-1-1673 (idem, inv. 246, akte nr. 42). Jacob Reijns otr. te Bergen op Zoom 19-12-1664 (waarbij de
wederzijdse ouders present waren) en tr. ald. 13-1-1665 Elisabeth van Schilperoort; in het trouwboek is hun
plaats van herkomst niet genoteerd. De bruid was op 8-5-1648 te Bergen op Zoom gedoopt als dochter van
Robert van Schilperoort en Johanna van de Werve. Toen Jacob Reijns en Elisabeth van Schilperoort op 2011-1667 in Bergen op Zoom hun zoon Matthias Reijns lieten dopen was N.N. Reijns, omschreven als
secretaris, een van de getuigen. Dit moet welhaast de Steenbergse secretaris Matthias Reijns zijn geweest,
naar wie de dopeling zal zijn genoemd. Ook diens echtgenote Dina Gastelaer behoorde tot de doopgetuigen.
Jacob Reijns is vermoedelijk naar haar vader genoemd. Jacob Reijns bezat de boerderij “Oyenburch” in de
Aanwas- of St. Ontcommerpolder te Steenbergen. Deze boerderij omvatte 52 gemeten en 76 roeden en werd
door hem verpacht voor fl. 7 en 5 stuivers per gemet (MHC, ora Steenbergen, inv. 1657, 30-10-1691 en ora
1660, 24-2-1696). Bij de eerstgenoemde verpachting (aan Jan Stevenssen Helmans, die Jan Geertsen van Ree
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vestigde vanuit Antwerpen. 311 Hij huwde omstreeks 1633 (in elk geval vóór 2 maart 1634) met Dina Jacobs
Gastelaer. 312
Matthias Reijns was als notaris werkzaam in Steenbergen in het tijdvak 1628-1676. 313 Daarnaast was hij secretaris
van de stad Steenbergen. In 1636 is hij daar vermeld als weesmeester. 314 In de periode 1651-1656 is hij vermeld
als gecommitteerde van deze stad in Den Haag. 315 Vele malen trad hij op als doopgetuige in de gereformeerde
kerk aldaar. 316 Hij bezat diverse percelen grond in de polders van Steenbergen zoals in het Oudland waar hij in
1649 eigenaar was van vier percelen met een gezamenlijke oppervlakte van 41 gemeten waaronder het hof en
plantage met land ter grootte van ca. 8 gemeten genaamd Eeckelenberg (zie hoofdstuk 1.1). 317 Omstreeks 1660
was hij in de polders Kruisland en Oudland eigenaar van in totaal 39 gemeten en 285 roeden grond. 318 In 1674
(toen hij verplicht werd om hooi te leveren voor de paarden van de Staatse cavalerie te Steenbergen) bezat hij
rondom Steenbergen 81 gemeten en 220 roeden land. 319
Reijns werd in Steenbergen begraven op 7 oktober 1678.
De Ram van Hagedoorn
Matthijs Reijns verkocht Ekelenberg op 13 december 1650 aan Francois de Ram, heer van Hagedoorn I. Deze
ontwikkelde het landgoed verder, vooral door de toevoeging van diverse omringende percelen grond (zie
hoofdstuk 1.1) en door de bouw van een landhuis.
Hij komt voort uit een adellijk geslacht waarvan de stamvader is getraceerd in Bailleul (Belle), gelegen in FransVlaanderen, destijds behorend tot het graafschap Vlaanderen. 320 Als uitvloeisel van de Vrede van Nijmegen
werden deze stad en het omliggende gebied in 1678 bij Frankrijk gevoegd. Anno 2012 behoort de stad tot het
Noorderdepartement van Frankrijk, arrondissement Duinkerke. De stamvader, Jacques de Ram, geboren ca. 1510,
was actief betrokken bij de Reformatie in Frans-Vlaanderen, waarvoor hij door de Raad van Beroerten werd
gevonnisd. Zijn bezittingen werden verbeurd verklaard en hij werd verbannen. Zijn zoon Theodorus (Thierry,
Diederik), geboren ca. 1535, werd kapitein in het Staatse leger. Hij huwde eerst met Isabeau de Ghistelles, dochter
van Guillaume de Ghistelles en Isabeau van der Burcht, en na haar overlijden met Esther de Cerff, dochter van
Francois de Cerff, heer van Hagedoorn, en Elisabeth Vincx, weduwe van Francois de Bonmarché, heer van
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opvolgde) trad zijn zwager Tobias van Schilperoort op als voogd van zijn minderjarige weeskinderen.
Ingaande 1-10-1696 ging de pacht over naar Cornelis Adriaensen Timmermans. Op 28-8-1715 is
“Oyenbergh” vermeld als eigendom van Adriaen en Robbregt van Schilperoort te Goes. De boerderij werd
toen gepacht door Anthony van Nieuwenhuijzen (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 65, 28-8-1715, fol. 275276). Matthias Jacobse Reijns verbleef op 4-6-1700 in Oost-Indië (bron: idem, inv. 58, fol. 72-72 v).
Matthias Reijns sr. is vermoedelijk verwant met Pieter Reijns, schepen te Halsteren in 1636. Bij het opstellen
van een notarisakte te Bergen op Zoom d.d. 31-5-1636 betreffende de beslechting van een conflict waarbij
deze Pieter betrokken was, trad Matthias Reyns als getuige op (MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 31,
akte nr. 70).
Bosters, 2012 a, p. 11.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1462 (procesdossier inzake een civiele kwestie tussen Hendrick Jacobs Molenaer
en Stoffel Jacobs Gastelaer c.s., 1634-1635) en inv. 1520, fol. 177 v, 4-9-1636. Dina Gastelaer was weduwe
van Pieter Corstiaens Duls (1601-1633) toen zij met Matthias Reijns huwde (MHC, ora Steenbergen, inv.
1643, 10-3-1626). Zij had een zuster Margrita Jacobs Gastelaer (gehuwd met de sergeant-majoor Willem
Scherpesteijn) en een broer Stoffel Jacobs Gastelaer, schepen en burgemeester te Steenbergen, overl. kort
voor 4-9-1636 en eigenaar van land en bos in het landgoed Padmos te Steenbergen.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 6 t/m 8. In 1640 is hij vermeld als eigenaar en bewoner van een pand in
de Gasthuis- of Blauwstraat, op de zuidhoek van de Vleeshouwerstraat (idem, oga Steenbergen, inv. 1006,
fol. 21).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1520, fol. 177 v, 4-9-1636.
MHC, oga Steenbergen, inv. 219.
Met name op: 17-7-1633, 9-4-2634, 27-8-1634, 10-10-1639, 7-4-1641, 30-9-1646, 20-1-1647, 2-5-1649, 1911-1651, 22-4-1652, 10-1-1655, 29-3-1655, 24-3-1658, 8-9-1658, 28-1-1659, 6-2-1661, 16-11-1670 en 139-1676.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1007.
Idem, inv. 1201.
Idem, inv. 2153. Hij diende 1640 pond hooi te leveren. Voor iedere 50 gemeten die een landeigenaar bezat
diende deze te zorgen voor de leverantie van 1000 pond hooi.
Voor de genealogie van dit geslacht wordt verwezen naar: http://www.hanleune.nl/genealogie/151-hetgeslacht-de-ram-in-steenbergen. Deze webpublicatie bevat enkele aanvullingen op de door A.M. Bosters
gepubliceerde genealogie van dit geslacht; zie: Bosters, 2003 a, p. 65-74. Dit geslacht voerde als wapen: in
zilver drie klimmende rammen van zwart met gouden hoornen en hoeven, geplaatst 2 en 1; de beide rammen
van het schildhoofd zijn naar elkaar toegewend.
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Assenbourg. 321 Uit dit tweede huwelijk kwam onder meer zoon Francois de Ram voort die van zijn grootvader
van moederszijde de in het Ambacht Cassel gelegen heerlijkheid Hagedoorn (noordoostelijk van Belle ofwel
Bailleul in Frans Vlaanderen en zuidelijk van het Ambacht Vueren) erfde en daarna veelal is omschreven als De
Ram van Hagedoorn, in dit boek met de toevoeging (I).

De ligging van het kasteel van Hagedoorn, afgebeeld in 1644. 322
Het kasteel Hagedoorn is gesticht in de 14de eeuw en verviel tot ruïne eind 18 de eeuw. Hierdoor ontstond een
“motte” (een verhoging in het landschap) die anno 2013 toepasselijk wordt gesierd door een meidoornhaag. Deze
321

322

Assenbourg was een landgoed nabij Douai in Frans-Vlaanderen (Frankrijk). Deze plaats behoorde
oorspronkelijk tot het graafschap Vlaanderen. In juli 1667 kwam Douai in Franse handen hetgeen bij de
Vrede van Nijmegen in 1678 werd geformaliseerd.
Antonius Sanderus, Flandria Illustratus, 1644, deel II; gereproduceerd door Johan Blaeu in diens Stedenboek
(1652) en in diens Atlas Maior (1662) (met dank aan Gerard van Loon voor het traceren van deze bronnen).
De ligging van het kasteel is ook afgebeeld in de Stedenatlas van De Wit, Amsterdam, 1698, p. 258 (net
buiten het gebied van Belle Ambacht).
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motte ligt achter de boerderij “De Haeghedorn” in het dorpje Godewaersveld nabij de Frans-Belgische grens en
wordt daar als een monument beschouwd. 323
Op 9 januari 1639 werd Francois De Ram van Hagedoorn I benoemd tot gouverneur (ook omschreven als
commandeur) van Steenbergen als opvolger van Filips van Thienen. 324 Twee jaar eerder was zijn neef Louis de
Ram door prins Frederik Hendrik benoemd tot drossaard (ook wel schout genoemd) van stad en land van
Steenbergen. 325 Francois de Ram van Hagedoorn fungeerde in Steenbergen ook als kapitein van een eigen
compagnie van het Staatse leger. Hij huwde tweemaal: eerst (in 1640 te Steenbergen) met Maria van Thienen,
dochter van Andries van Thienen en van Elisabeth Ratallier, weduwe van Romein van Wijngaerden. 326 Zij
overleed tussen 1642 en 1644. Op 18 december 1644 hertrouwde hij in Sluis met Machdelena van Bombergen,
dochter van Daniel van Bombergen (burgemeester van Sluis) en van Catharina D’Oulart. 327 Zij overleed in oktober
1645, kort na de geboorte van haar zoon Francois. In Steenbergen ontwikkelde Francois de Ram van Hagedoorn I
zich tot een grootgrondbezitter. Omstreeks 1660 bezat hij in de polders Kruisland, Oud en Nieuw Cromwiel en
Oudland in totaal 203 gemeten en 87 roeden land. 328 In 1665 werd zijn vermogen in Steenbergen geschat op fl.
28.000. Daarmee hoorde hij tot de top vier van de meest vermogenden aldaar. 329 Hij werd in Steenbergen op 29
juni 1666 begraven, hoogstwaarschijnlijk in de gereformeerde kerk.
Uit zijn tweede huwelijk kwam (als enig kind) een zoon Francois voort die we verder zullen omschrijven als
Francois de Ram van Hagedoorn II. Hij werd in Steenbergen op 29 oktober 1645 gereformeerd gedoopt en was de
enige erfgenaam van zijn vader. Hij erfde onder meer diens bezittingen in Frans-Vlaanderen (vooral in het
Ambacht van Belle) en in Steenbergen, waaronder het landgoed Ekelenberg, dat hij verder tot ontwikkeling bracht,
onder meer door een ingrijpende verbouwing van het huis op het landgoed. Evenals zijn vader en grootvader van
vaderszijde maakte hij carrière in het Staatse leger. Op 1 september 1671 verbleef hij als kapitein van een Staatse
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Godewaersvelde.
Ten Raa en De Bas, 1918, p. 340. Op 3-6-1652 werd hij als commandeur tijdelijk vervangen door de kapitein
Philips Charles de Grevu (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 28, fol. 7). Op 11 juli 1666 werd hij als
gouverneur en commandeur van Steenbergen opgevolgd door Gerard van Rossum (Ten Raa en De Bas, 1921,
p. 526).
Louis de Ram is een zoon van Jean Corneille de Ram (kapitein in het Staatse leger) en Francoise de
Bonmarché. Hij otr. (1) Steenbergen (geref.) 22-5-1639 Maria Brouw, dochter van de (ex)gouverneur van
Vlissingen, de luitenant-generaal William Brown; zij werd 8-3-1640 te Steenbergen begraven. Hij otr. (2)
Dordrecht, tr. (2) Bergen op Zoom (Grote Kerk) 18-4-1648 Odilia van der Rijt van Broechem, j.d. van
Zutphen, dochter van Willem van der Rijt alias van Broechem (heer van Wuustwezel en Westdoorne; drost
van de stad en het markiezaat van Bergen op Zoom), en van Judith van Aeswijn. Louis de Ram woonde in
1640 in de Gasthuis- of Blauwstraat en later in de Damstraat te Steenbergen (MHC, oga Steenbergen, inv.
1006, fol. 43 en 48). Hij werd op 24-2-1656 te Steenbergen begraven. Hij liet een aanzienlijk vermogen na.
De bezittingen te Steenbergen van Odilia van der Rijt en haar zuster Margrita hadden in 1665 een waarde
van fl. 12000 (MHC, oga Steenbergen, inv. 2123).
Romein van Wijngaerden werd in 1623 benoemd tot commandeur van Steenbergen (MHC, arch. gemeente
Steenbergen, inv. 2026 en 2028). Maria van Thienen was een zuster van Philips van Thienen, gouverneur
van Steenbergen in de periode 1631-1639. Hij was in die functie vaak afwezig en werd dan vervangen door
de kapitein Pieter van der Meulen (Delahaye, 1975, p. 47). Dit was bijv. het geval op 22-5-1632 (MHC, not.
arch. Steenbergen, inv. 6). Op 20-3-1636 machtigde Maria van Thienen haar broer Philips om mede namens
haar de liquidatie van de boedel van hun overleden vader Andries van Thienen te regelen (MHC, not. arch.
Steenbergen, inv. 12, 20-3-1636).
Zij is verm. een zuster van Lucia van Bombergen die als j.d. van Sluis aldaar op 12-6-1644 huwde met Jacob
Campen van Bruheese, j.m. van Veere en toen luitenant onder Berendrecht [Jacob van der Meer van
Berendrecht]. Daniel van Bombergen werd 30-11-1606 door de Staten van Zeeland benoemd tot commissaris
voor de monsteringen van het krijgsvolk (Zeeuws Archief, Staten van Zeeland, inv. 1669, fol. 10); zie voor
het geslacht Van Bombergen: Van Bombergen, 1914, p. 65-66.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1201. De daarin opgenomen kohieren zijn niet gedateerd. Afgaande op
verspreide biografische gegevens over de vermelde grondeigenaren mag worden aangenomen dat het meest
uitvoerige kohier de situatie weergeeft omstreeks 1660 of iets later. De veronderstelling van Delahaye dat de
kohieren gedateerd kunnen worden op 1635 is onjuist (Delahaye, 1963, p. 59).
MHC, oga Steenbergen, inv. 2122 (kohier aanslag legerlasten 1665). Hij werd toen vermeld als wonend in
de stad. Hij woonde aan de noordzijde van de Damstraat ((MHC, oga Steenbergen, inv. 1006, fol. 51). De
anderen in de top vier zijn: kapitein Franchois de Bouquelon, heer van Fossez (kortweg kapitein Fossez)
(gegoed voor fl. 32000), kolonel Jacob van Cuyck van Meteren (goed voor fl. 28000) en Adriaen van Berckel
(onder meer eigenaar van het landgoed Padmos; zie hoofdstuk 2.2) (gegoed voor fl. 24000).
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compagnie in Rijnberk (Rheinberg). 330 Hij werd krijgsgevangen gemaakt tijdens de Slag bij Seneffe (in
Henegouwen) op 11 augustus 1674. 331 In oktober 1677 verbleef hij met zijn compagnie in Bergen in Henegouwen.
332
Op 15 februari 1680 werd hij bevorderd tot kolonel. Zijn regiment (bestaande uit 10 compagnieën van elk 55
man) was in november 1688 betrokken bij de expeditie waarbij prins Willem III van Oranje koning van Engeland
werd (de “Glorious Revolution”). 333 Vanwege zijn militaire verplichtingen was hij veelvuldig op Ekelenberg
afwezig.
Hij huwde driemaal. Eerst te Utrecht op 22 februari 1686 met Elisabeth Ruysch, dochter van Hugo Diederick
Ruysch (heer van Wayestein en Pijlsweert) en Elisabeth van Asch van Wijck. 334 Zij (“mevrouw Haegedooren”)
overleed te Steenbergen op 1 september 1687 en werd op 4 september 1687 in de Buurkerk van Utrecht begraven.
335
Francois de Ram van Hagedoorn II hertrouwde te Den Haag op 12 maart 1688 met Geertruyt Hooft, geboren
te Amsterdam op 18 december 1644, dochter van Hendrik Hooft en Agatha Hasselaer, weduwe van Theodorus
(Dirk) Brasser. Op Ekelenberg had zij de beschikking over een eigen koetsier. 336 Zij testeerde op Ekelenberg, ziek
in bed, op 11 september1690 en legateerde onder meer aan Francois de Ram II de inboedel van haar huis in Den
Haag en voorts fl. 50.000 aan obligaties en haar landerijen in Nootdorp en Beijerland. 337 Zij werd in Steenbergen
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MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 50. Zijn luitenant jonkheer Balthasar van der Vecht compareerde toen te
Steenbergen, garnizoen houdend in Rijnberk. Deze stad (anno 2013 in de Duitse deelstaat NoordrijnWestfalen] had sinds 1633 een Staatse bezetting. Mogelijk maakte Francois de Ram daar de belegering mee
door Franse troepen in 1672.
KB, Pamflettenverzameling Knuttel, nr. 11079. Tijdens die Slag sneuvelde de kolonel Hendrik Torck. Als
krijgsgevangene verbleef Francois de Ram van Hagedoorn II op het kasteel Trasignies nabij Seneffe. Het is
niet bekend voor hoelang (http://www.hanleune.nl/militaire-geschiedenis/138-diverse-bewerkingen).
Op 27-10-1677 was hij even terug in Steenbergen. Daar testeerde hij bij notaris Jan Vinck. Het betrof een
besloten testament (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 44).
Ten Raa, 1940, p. 128.
Elisabeth Ruysch van Wayestein was een achternicht van Francois de Ram van Hagedoorn II. Toen Hugo
Diederick Ruysch van Wayestein in de Buurkerk van Utrecht werd begraven werden de volgende 16
kwartieren van hem vermeld (De Navorscher, jrg. 27, 1877, p. 98):
• Ruysch – De Ram.
• Van Elderen – De Cerff.
• Van Brackel – Cornuyts.
• Grootvelt – Langemeren.
• Pieck – Tinox van Oijen.
• Van Boecop – Van den Rhijne.
• Van Hees – Courteville.
• N.N. – Blasene.
Daarbij behoren dus de geslachten De Ram en De Cerff. Zijn moeder was Dorothea de Ram (De Navorscher,
1880, p. 624). Zij is een afstammelinge van Theodorus de Ram (ca. 1535 - ca. 1608), voortgekomen uit diens
(tweede) huwelijk met Esther de Cerff. Voor het geslacht Ruysch wordt verder verwezen naar: De
Navorscher, jrg. 1879, p. 521-526; idem, jrg. 1880, p. 617-629. Op Ekelenberg verbleef waarschijnlijk in
1692 een familielid van Elisabeth Ruysch van Wayestein, mogelijk een van de twee getuigen bij de doop van
Francois de Ram van Hagedoorn III; op 9-9-1692 ’s avonds werd namelijk te Steenbergen begraven:
mevrouw douarière van Waeijesteijn; zij had in het Oudeland gewoond, waarschijnlijk op Ekelenberg.
De Navorscher, jrg. 27, 1877, p. 98 (NB: in deze bron wordt haar veronderstelde zuster Isabella foutief
omschreven als de echtgenote van Francois de Ram van Hagedoorn II). Als haar kwartieren werden vermeld:
• Ruysch – Van Asch van Wijck.
• De Ram – Uteneng.
• Van Elderen – Van Asch.
• De Cerff – Stelle.
• Van Brackel – Vonk van Lynden.
• Cornuyts – Foeit.
• Grootvelt – Wulven gesegt Hynderstein.
• Langemeren – Both van der Eem.
In september 1687 overleed in het Oudeland te Steenbergen (waarschijnlijk op Ekelenberg) de ongehuwde
“juffrouw Ruis”; zij werd in Steenbergen begraven op 24-9-1687. Zij is vermoedelijk een zuster of een nichtje
van Elisabeth Ruysch.
Op 7-9-1688 werd te Steenbergen begraven: Jan Wouterse, koetsier van mevrouw Haegedooren (Geertruyt
Hooft).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 47, 11-9-1690.
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op 22 september 1690 begraven. 338 Francois de Ram van Hagedoorn II hertrouwde ten slotte in de Bilt (in het
Sticht van Utrecht) op 1 oktober 1696 met Frederica Ruysch, dochter van Pieter Ruysch (geëligeerde raad in de
Staten van Utrecht) en van diens eerste echtgenote Cornelia van Halewijn. 339 Frederica is een nicht van de eerste
echtgenote van Francois de Ram van Hagedoorn II, Elisabeth Ruysch. 340 Zij was erfgename van haar vader samen
met haar nichtje Maria Elisabeth Ruysch, dochter van haar broer Johan. 341
Frederica Ruysch testeerde te Steenbergen op 8 juni 1697 en legateerde aan de zoon van haar echtgenoot (dus aan
Francois de Ram van Hagedoorn III) de volgende waardepapieren: 342
• Een obligatie ten laste van de stad Dordrecht d.d. 2 april 1637 ad fl. 1700.
• Een obligatie ten laste van de stad Utrecht d.d. 6 oktober 1665 ad fl. 3300.
• Idem d.d. 20 maart 1668 ad fl. 800.
• Een rentebrief d.d. 1 maart 1610 ad fl. 125 jaarlijks ten laste van Holland en West-Friesland.
Mochten er uit haar huwelijk met Francois de Ram van Hagedoorn II kinderen voortkomen (hetgeen niet gebeurde)
dan zou deze toezegging komen te vervallen (“dat deze gifte in dien gevalle sal comen te cesseren”).
Frederica Ruysch verliet Ekelenberg na het overlijden van Francois de Ram II; op 27 april 1704 (en op 28 januari
1706) woonde zij in Utrecht. 343
Francois de Ram van Hagedoorn II testeerde op zijn “hoffstede” in het Oudeland te Steenbergen op 3 april 1691. 344
Vertrekkend naar Vlaanderen benoemde hij op 7 juni 1695 Franchoise Ruysch van Wayestein (vermoedelijk een
zuster van zijn eerste echtgenote) tot zijn zaakwaarneemster, belast met “de administratie van zijn goederen”. 345
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De vader van Geertruyt Hooft, Hendrik Hooft (heer van Oud-Karspel, Koedijk en Schoterbosch, zoon van
Hendrik Willemszn. Hooft en van Haasje Houtloock), was in de Republiek der Verenigde Nederlanden een
invloedrijk man. Hij was o.m. raad (1655), schepen (1656) en burgemeester (1662) van Amsterdam. Hij was
actief betrokken bij de totstandkoming van de Vrede van Nijmegen in 1678 en bevriend met Willem III, prins
van Oranje. Na het overlijden van de moeder van Geertruyt hertrouwde hij met Maria van Walenburgh.
Theodoor Brasser (geb. Delft 17-5-1637, zoon van Govert Dirkszn. Brasser en van Lydia Teding van
Berkhout) diende de Republiek als officier in het Staatse leger, laatstelijk in het cavalerie-regiment van Karel
Florentijn Rijngraaf van Salm, waarin hij vanaf 29-6-1674 tot zijn overlijden majoor was (Ringoir, 1978, p.
40). Hij was voorts buitengewoon gezant van de Republiek in Engeland, in het voetspoor van zijn vader. Hij
huwde met Geertruyt Hooft in Slooten (Noord-Holland) 20-2-1667 en overleed op 8-11-1674. Uit hun
huwelijk kwamen twee zoons voort: Govert Brasser (geb. Slooten 1668) en Dirk Brasser (geb. Slooten 1671,
overl. in 1688). De vader van Theodoor Brasser was o.m. pensionaris van Delft en sinds 1636 thesauriergeneraal van de Republiek der Verenigde Nederlanden.
Zij kwamen op 10-9-1696 voor notaris Vijandt te Utrecht huwelijkse voorwaarden overeen (Utrechts Archief,
not. archief Utrecht, U78a6-40).
De Navorscher, 1880, p. 628.
Utrechts Archief, not. archief Utrecht, U078a007, aktes nr. 2 en 112. Het nichtje Maria Elisabeth Ruysch
kwam op 28-1-1706 te Utrecht huwelijkse voorwaarden overeen met Carel Gustaff de Buddenbrock, toen
legerkapitein. Getuigen waren: Caspar Frederick de Buddenbrock (broer van de bruidegom), Frederica
Ruysch (weduwe van Francois de Ram van Hagedoorn II) en Leonard de Casembroot (echtgenoot van
Cornelia Dorothea Ruysch, zuster van Frederica) (bron: idem, U078a008).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 56, fol. 149-149 v, 8-6-1697. Getuigen bij de opstelling van dit testament
waren Johan van Denesen en Jan Janssen, knechten van Francois van Hagedoorn II.
Utrechts Archief, not. arch. Utrecht, U078a008; idem, U078a007; laatstgenoemde akte betrof de scheiding
van de boedel van Francois de Ram van Hagedoorn II. Frederica Ruysch erfde van haar vader diverse huizen
en landerijen, krachtens diens testament d.d. 3-6-1692 (Utrechts Archief, not. arch. Utrecht, U078a004).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 55, 3-4-1691. Hij wees als zijn erfgenamen aan: zijn kinderen. Mochten
die zijn overleden dan zouden zijn bezittingen gaan naar (a) de kinderen van wijlen Hugo Ruijsch, in diens
leven heer van Wayestein, (b) de kinderen van Pieter Ruijsch van Waijestein en (c) de kinderen van de heer
De Hartogh tot Groeningen [= verm. De Hartogh te Groningen], voortgekomen uit diens huwelijk met
“mejuffrouw” Tamminga. Er is waarschijnlijk een connectie tussen deze familie De Hartogh en “juffrouw
Hartochs” die op 29-10-1645 te Steenbergen getuige was bij de doop van Francois de Ram van Hagedoorn
II. Mogelijk is gedoeld op de kinderen van Daniel de Hartogh, zoon van N. de Hartoge en Catarina van
Bombergen (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 49, 22-7-1662).
Francois de Ram van Hagedoorn II wees als voogd van zijn na te laten kinderen aan: Johan Carel Smissaert,
hoogschout van de stad Rheenen. De Weeskamer (van Steenbergen) werd gesecludeerd. NB: zijn tweede
echtgenote was reeds overleden toen dit testament werd opgesteld en hij was toen nog niet hertrouwd.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 79 , 7-6-1695. Zijn vermoedelijke schoonzuster Franchoise Ruysch van
Wayestein komt niet voor in de genealogie van het geslacht Ruysch zoals samengesteld door L.H.L.M. van
Asch van Wijck en gepubliceerd in De Navorscher, jaargangen 1879 en 1880. Zij manifesteerde zich in
Steenbergen op 10-7-1705 als de testamentaire voogdes van de minderjarige weeskinderen van Francois de
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Zij verbleef in 1697 reeds in Steenbergen, waarschijnlijk wonend op Padmos. Zij compareerde voor de Steenbergse
notaris Johan Hoffman op 17 augustus 1697 in verband met een machtiging die aan een Utrechtse notaris werd
verstrekt met het oog op een uitstaande vordering. Getuigen waren Anthony de Bruyn (koetsier) en Jan Pieterse
Smidt (knecht), beiden vermoedelijk werkzaam op Padmos.
Op 6 augustus 1698 machtigde Francois de Ram van Hagedoorn II zijn zwager Leonard de Casembroot, heer van
Reijnestein en wonend te Utrecht, om enkele rentebrieven te verkopen. 346
Francois de Ram van Hagedoorn II overleed in Steenbergen op 19 november 1701 en werd net zoals zijn eerste
echtgenote begraven in de Buurkerk te Utrecht. 347 Op 27 maart 1702 kwam een accoord tot stand over de scheiding
en deling van zijn nagelaten bezittingen tussen zijn derde echtgenote en zijn twee (nog minderjarige) kinderen uit
zijn eerste huwelijk; hun voogden waren Franchoise Ruysch van Wayestein en Gysbert van Pallaes (commiesgeneraal van ’s lands magazijn te Breda en van de ammunitie te velde). 348 Bij de boedelverdeling was als
geconstitueerde ook de Steenbergse pastoor Jacobus Kerckers betrokken. 349 Francois de Ram van Hagedoorn II
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Ram van Hagedoorn II toen zij bezittingen liet inventariseren van een van de pachters van De Ram van
Hagedoorn, t.w. Bastiaen Meertense Luyckx, om daarop beslag te laten leggen in verband met de inning van
een pachtschuld (MHC, ora Steenbergen, inv. 1789, 10-7-1705). Op 2-7-1707 droeg deze pachter aan
Francoise Ruysch diverse bezittingen over teneinde aan deze schuld te voldoen. Vermeld werden m.n. diverse
beesten, veldvruchten, meubels en gereedschap (MHC, ona Steenbergen, inv. 61, 2-7-1707, fol. 213-213 v).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 57, fol. 63-63 v. De Casembroot was (onder meer) gehuwd met Cornelia
Ruysch (zij was zijn tweede echtgenote) en was (eveneens onder meer) gecommitteerde van het gewest
Utrecht in de Raad van State.
De Navorscher, jrg. 1880, p. 627. Op zijn graf zijn de volgende 16 kwartieren vermeld (NB: in het
aangehaalde artikel zijn enkele familienamen foutief gedrukt; ze worden hier gecorrigeerd weergegegen; zie
Bosters, 2012 a, p. 18):
• Ram – Cerff.
• Bergen – Bailleul.
• Wijhe – Heule.
• Kethulle – Haveskercke.
• Fontenois – Van den Rhijne.
• Courteville – Hoijmille.
• Griboval - Maulde.
• Cabellau - Lems.
Utrechts Archief, not. archief Utrecht, U078a007, aktes nrs. 124 en 126. Tot de boedel van Francois de Ram
van Hagedoorn II behoorde een derde deel van de ambachtsheerlijkheid De Zemelen, gelegen aan de
Dwarsdijk, westelijk van Wijk bij Duurstede en afkomstig van zijn eerste of derde echtgenote (“zijn
weduwe”). Op 14-11-1714 verstrekte zijn zoon Francois de Ram van Hagedoorn III een machtiging aan een
procureur uit Utrecht om dit part te verkopen (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 65).
Utrechts Archief, not. archief Utrecht, U078a007, akte nr. 144, 7-9-1702. Pastoor Kerckers fungeerde als
toeziend voogd van de twee minderjarige kinderen van Francois de Ram van Hagedoorn II. Op 2-2-1706
regelde hij als gemachtigde van de voogdes van deze minderjarige kinderen (jonkvrouwe Franchoise Ruysch
van Wayestein) de verpachting van 33 gemeten land in de Oost-Welberg dat eigendom was van die kinderen
(MHC, ora Steenbergen, inv. 1662, 2-2-1706).
Op 5-10-1708 werd pastoor Kerckers door Pieter Valck, principaal en administrerend voogd van de [twee]
weeskinderen van Francois de Ram van Hagedoorn II als opvolger van Franchoise Ruysch van Wayestein,
gemachtigd om de bezittingen van deze kinderen in Steenbergen te beheren, met inbegrip van de inning van
uitstaande vorderingen (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 62, fol. 104-104 v).
Juten vermeldt dat De Ram in “groote vriendschap” leefde met Kerckers (Taxandria, 1935, p. 121; Juten,
1936, p. 77; Delahaye, 1978, p. 7). Jacob Kerckers vestigde zich in maart 1679 als pastoor op de Welberg,
komende uit Oosterhout. Hij was toen ongeveer 27 jaar oud. Hij verzorgde (druk bezochte) r.k. diensten in
een schuur (een “schuilkerk”) die toen eigendom was van Marinus Jansen Hoenderpeert alias Dogge en
woonde in het tegenovergelegen huis “den Krekelenbergh” dat eigendom was van Anthony Mathijssen
(Krekelenbergh is op 18-9-1740 vermeld als de hoeve waar Cornelis Veraart bouwman was; MHC, ona
Steenbergen, inv. 109, akte nr. 81). De kerkeraad van de gereformeerde kerk van Steenbergen toonde zich
daarover zeer verontrust en deed langs diverse wegen pogingen om deze diensten te verbieden, onder meer
middels een verzoekschrift aan de Staten-Generaal op 17-9-1679. Geconstateerd werd dat het aantal
“paapsgezinden” in Steenbergen aanzienlijk was toegenomen. Geschat werd dat in Steenbergen in april 1679
tegenover één gereformeerde wel twintig roomsgezinden woonden (MHC, arch. Herv. Gemeente
Steenbergen, inv. 2, o.m. 5-3-1679, 9-3-1679, 1-4-1679, 9-4-1679, 17-9-1679 en 30-10-1679). De herleving
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was gereformeerd, maar klaarblijkelijk met sympathie voor de rooms-katholieke kerk, die destijds in het
Generaliteitsstad Steenbergen formeel verboden was, doch, althans op de Welberg en later ook in de binnenstad,
oogluikend werd toegestaan.
Uit het eerste huwelijk kwamen twee kinderen voort: Francois en Magdalena Elisabeth. Eerstgenoemde (Francois
de Ram van Hagedoorn III) werd in Steenbergen op 16 mei 1686 gereformeerd gedoopt en erfde van zijn vader
onder meer het landgoed Ekelenberg. 350 Anders dan zijn vader, grootvader en overgrootvader trad hij niet in dienst
van het Staatse leger. Hij leefde in Steenbergen van de opbrengst van de bezittingen die hij van hen had geërfd.
Hij noemde zich in 1717 een geboren Brabantse edelman met een grondbezit van 370 gemeten te Steenbergen. 351
Hij vervulde daar voorzover bekend geen publieke functies. In 1707 wendde hij zijn invloed aan bij de
totstandkoming van een rooms-katholieke schuilkerk in de Vleeshouwerstraat (later: de Kleine Kerkstraat) te
Steenbergen. 352 Hij voerde diverse processen over zijn jachtrecht. 353 Indicatief voor zijn interesse in de jacht is
dat een jager deel uitmaakte van zijn huishouden op Ekelenberg, zoals in 1709, 1717 en 1720.
Voor de (beperkte) periode 1663-1677 zijn de volgende gegevens bewaard gebleven over de verpachting van land
dat eigendom was van de familie De Ram van Hagedoorn en dat eerst werd verpacht door Francois de Ram van
Hagedoorn I en na diens overlijden door diens zoon Francois de Ram van Hagedoorn II: 354
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Datum

Ingangsdatum

Object

23-07-1663

01-10-1663

26-07-1663

01-10-1663

Hoeve “den Steenput” met huis, boomgaarden en
30 gemeten en 111 roeden, exclusief de bij de
hoeve behorende bossen die de eigenaar aan zich
hield. Voorts: 10 gemeten en 217 roeden zaai- en
weiland in de West-Welberg. 355
Hoeve “de Warande” ofwel “den Duijventoorn”,
exclusief de boslanden die de eigenaar aan zich
hield, groot 34 gemeten en 21 roeden. 356

Pachtprijs
jaar
fl. 320

per

fl. 238

van het katholicisme in Steenbergen in de 17de eeuw is vergelijkbaar met die in Bergen op Zoom (De Mooij,
1998).
In april-mei 1726 werd Kerckers gedaagd voor de schepenbank van Steenbergen omdat hij rooms-katholieke
dienstmeisjes had verboden om dienst te doen bij gereformeerde gezinnen. De drossaard van Steenbergen
dreigde als tegenzet met sluiting van de rooms-katholieke schuilkerk aldaar die oogluikend werd toegestaan
doch die conform placcaten van de Staten-Generaal betreffende de uitoefening van de rooms-katholieke
godsdienst in de Generaliteitsgebieden formeel verboden was (De Mooij, p. 282). Op de achtergrond van de
affaire (die werd geappaiseerd) speelde een rol dat er in Steenbergen een gebrek was aan dienstmeisjes; deze
konden in Zeeland meer verdienen. Kerckers testeerde te Steenbergen op 8-5-1728 en 24-9-1728 en werd op
2-10-1728 in de gereformeerde kerk van Steenbergen [!] begraven; er werd viermaal voor geluid; kosten fl.
12 en 14 stuivers (HGS, inv. 558) (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 90). Op de Welberg is een straat naar
hem genoemd.
Hij werd lidmaat van de gereformeerde kerk van Steenbergen op 19-4-1715 (MHC, arch. Herv. Gemeente
Steenbergen, inv. 2). Hij was toen bijna 29 jaar oud, een destijds ongebruikelijke leeftijd om belijdenis te
doen.
Taxandria, 1935, p. 121; NA, Nassause Domeinraad, inv. 12660.
Slokkers, 2011. Dit kerkgebouw bestond daar tot 1832. Op 3-9-1743 is die straat omschreven als “de
Roomsche Kerkstraat” (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 117).
Zie bijv. NA, Nassause Domeinraad, inv. 12660, 1719; MHC, oga Steenbergen, inv. 1121 (betreffende het
jaar 1713); BHIC, Raad van Brabant, Civiele processen, nr. 3196; idem, Resoluties Raad van Brabant, inv.
33, nr. 1428 (betreffende de invordering van een opgelegde boete i.v.m. overtreding van het jachtrecht van
Francois de Ram van Hagedoorn III).
Deze gegevens zijn vastgelegd in Steenbergse schepenakten. Er kunnen ook pachtcontracten zijn geweest die
op een andere wijze juridisch zijn verankerd.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1634, fol. 108. Hoeve “den Steenput” is ook omschreven als hoeve De Pomp en
later als hoeve Eikendaal. Pachter was toen Willem Cornelissen Prooijen.
Idem, fol. 110. Pachter was Jan Pieterse de Doot (zie voor hem: http://www.hanleune.nl/steenbergen/145-dekwartieren-van-pieter-bierens-1685-1734). Vanaf 1-11-1705 werd deze boerderij, toen met 43 gemeten land
(waarschijnlijk inclusief de bijbehorende boslanden), voor fl. 280 per jaar verpacht aan Jan Anthonisse van
Bavel (MHC, ora Steenbergen, inv. 1662, 2-11-1706). De pachtovereenkomst werd op 11-2-1713 voor
hetzelfde bedrag verlengd met ingang van 1-11-1713 (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 64, 11-2-1713).
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14-8-1663

01-10-1663

08-09-1663

01-10-1663

28-11-1665

01-10-1666

28-09-1667

01-10-1668

24-08-1669
04-10-1670
15-10-1671

01-10-1669
01-10-1670
01-10-1669 en
01-10-1670 363
01-10-1675
01-10-1678

22-11-1673
28-10-1676

Het hoefken “Couwenbergh” in het Oudland met
6 gemeten en 35 roeden plus een blok land van 3
gemeten en 12 roeden naast Ekelenberg. 357
28 gemeten zaailand in de polder Nieuw
Cromwiel, vanouds genaamd “het hoeffken” plus
een blok land in het Oudland van 3 gemeten en 79
roeden. 358
Idem, maar zonder de 3 gemeten en 79 roeden in
het Oudland. 359
Hoeve “den Steenput” met huis, boomgaarden en
30 gemeten en 111 roeden, exclusief de bij de
hoeve behorende bossen die de eigenaar aan zich
hield. Voorts: 10 gemeten en 217 roeden zaai- en
weiland in de West-Welberg. Ten slotte nog 8
gemeten en 240 roeden in het Oudland, samen 49
gemeten en 269 roeden. 360
De helft van 32 gemeten in de West-Welberg. 361
Zie de verpachting op 14-8-1663. 362
16 gemeten in de West-Welberg; voorts 28
gemeten in Nieuw Cromwiel. 364
Zie de verpachting op 28-9-1667. 365
28 gemeten in Nieuw Cromwiel. 366

fl. 72

fl. 280

fl. 7 en 10 stuivers
per gemet
fl. 386

fl. 6 per gemet
fl. 72
fl. 96 resp. fl. 200
fl. 360
fl. 205

In dit tijdvak schommelden de pachtprijzen tussen fl. 6 en fl. 9 per gemet. Voor de verwerving van deze gronden
betaalde de familie De Ram gemiddeld ca. fl. 178 per gemet (zie hoofdstuk 1.1). Het rendement bedroeg dus ruim
4 % per jaar. Een dergelijke opbrengst werd toen doorgaans als redelijk en gebruikelijk beschouwd. Voor een
hypothecaire lening werd destijds gewoonlijk ook 4 % rente per jaar betaald. Investeren in landbouwgrond was
wel risicovol. 367 Zoals in hoofdstuk 2.2 nader wordt uiteengezet varieerden in de tweede helft van de 17 de eeuw
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MHC, ora Steenbergen, inv. 1634, fol. 111 v. Aangetekend werd dat dit hoefje laatst werd bewoond door de
weduwe van Joos van Clooster. Het blok land van 3 gemeten en 12 roeden was eerder eigendom van
Aelbrecht Andriessen Hellemans en grensde oostelijk aan “het goet genaempt den Eeckelenbergh”. Pachter
was Pauwels Wouters, wonend in Kruisland.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1634, fol. 118. Het blok land in het Oudland werd omschreven als gelegen achter
de landen en de bossen waar de brouwerij van de pachter op staat. Pachter was Hendrik Janssen Lambrechts.
De pacht van het genoemde land in Nieuw Cromwiel werd reeds per 1-10-1666 beëindigd.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1634, fol. 174. Pachter was Joan Dircxssen Uijlecooten; zie voor hem:
http://www.hanleune.nl/steenbergen/145-de-kwartieren-van-pieter-bierens-1685-1734.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1634, fol. 226. De ligging van het perceel in het Oudland werd omschreven als
westelijk van de hoeve van jonkheer De Wijse. Pachter was Rochus Claessen Lanen. In 1713 was de boerderij
(toen omschreven met 53 gemeten grond) door Francois de Ram van Hagedoorn III verpacht aan Jan Janssen
Danckers. Deze kon niet aan zijn verplichtingen voldoen. De Ram liet beslag leggen op zijn bezittingen
(MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 64, akte 29-7-1713). Ingaande 1-10-1713 werd de pacht voor fl. 340 per
jaar (ofwel fl. 6,40 per gemet) voortgezet door Leendert Adriaensen Mens.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1634, fol. 299. Pachter was Cornelis Gabrielssen uit Wouw. De andere helft
werd gepacht door Jan Croonen. Op 25-7-1730 werd het volledige blok zaailand in de West-Welberg voor
een periode van zeven jaren ingaande 1-11-1730 voor fl. 211 per jaar gepacht door Hendrik Adriaanse Visser,
landman te Kruisland.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1635, fol. 30. Pachter was Pauwels Michielssen die Pauwels Wouters opvolgde.
Dus met terugwerkende kracht.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1635, fol. 33. Pachter was in beide gevallen Joan Jeronimus Ferdinandus.
Ingaande 1-10-1684 werd door Francois de Ram van Hagedoorn II een (ongedeeld) perceel van 32 gemeten
in de West-Welberg voor fl. 200 per jaar (ofwel fl. 6,25 per gemet) verpacht aan Mattijs Antonissen de With
(idem, ora 1651, 8-6-1683).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1635, fol. 124 v. Pachter werd Rombout Wissems. Ingaande 1-10-1694 werden
deze percelen gepacht door Anthony Pieters Vermeulen, eveneens voor fl. 360 per jaar (idem, inv. 1659, 26-1694).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1635, fol. 224 v. Pachter werd Joan Geertsen van de Kar.
Systematische gegevens over pachters die niet aan hun pachtverplichtingen konden voldoen bleken niet te
kunnen worden verzameld. Uit een door mij verricht onderzoek naar geschillen tussen eigenaren van grond
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de prijzen van landbouwgrond in Steenbergen enorm. De prijs van bosgrond schommelde tussen de fl. 42 en fl.
185 per gemet en die van akkerland tussen fl. 135 en fl. 275 per gemet. De variaties in pachtprijzen waren
aanzienlijk beperkter. De aankoopprijs van grond was dus een belangrijke determinant van pachtrendement.
Relatief goedkoop gekochte grond kon vaak toch voor de gebruikelijke ca. fl. 7 per gemet verpacht worden,
waardoor het rendement aanzienlijk hoger kon zijn dan 4 %. Systematische, representatieve gegevens over het
pachtrendement in Steenbergen in de gehele onderzochte periode ontbreken overigens. Veel pachtcontracten zijn
niet bewaard gebleven.
Francois de Ram van Hagedoorn III ondertrouwde te Utrecht op 6 augustus 1711 met Anna Bernhardine Borre
van Amerongen, dochter van Dirk Borre van Amerongen (heer van Sandenburg, ridder der Duitse Orde,
hoofdofficier van de stad Utrecht) en van Anna Adriane Bentinck tot Diepenheim. 368 Zij was in 1711 beleend met
Conincxvrij. 369 Op 1 april 1716 testeerde zij te Utrecht en benoemde Jacomina Hester van Pallaes tot haar
erfgename. 370 Op 14 september 1716 testeerde zij voor de laatste maal, nu in Steenbergen. 371 Zij overleed
kinderloos op “Eeckelenberg” en werd in Steenbergen op 17 oktober 1716 in de kerk van Steenbergen begraven. 372
Op 10 september 1718 kwam haar weduwnaar in het bezit van de lijftocht die zijn echtgenote had geërfd van haar
overleden vader, van haar broer Coenraad Trajectinus Borre van Amerongen en van haar zuster Clasina Borre van
Amerongen. 373
Op 8 april 1718 verkocht Francois de Ram van Hagedoorn III 18 gemeten bos in het Oudland onder Moerstraten
voor fl. 460 aan Joan Ruijghaver. 374 Op 8 juli 1719 legde hij beslag op de bezittingen van Francis Slootmans
(waaronder veldvruchten, beesten e.d.), pachter van zijn boerderij (“hoeve en landen”). 375
Hij trof in juli 1721 een regeling met Anthony Pieterse Vermeulen, pachter van zijn hoeve in het Oudland te
Steenbergen; deze kon niet langer voldoen aan zijn verplichtingen als pachter en droeg vrijwel al zijn bezittingen
(w.o. twee paarden, drie melkkoeien, twee varkens, alle kippen, diverse wagens en gereedschappen) aan De Ram
over en ontruimde de boerderij. 376 Vermeulen werd toegestaan de nog op het land staande veldvruchten (w.o.
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en pachters in de ambachtsheerlijkheid van Lillo en Zuidland (ten noorden van Antwerpen en nabij WestBrabant) in de periode 1652-1715 is gebleken dat conflicten over pachtschulden in dit tijdvak veelvuldig
voorkwamen. Geconstateerd werd dat er regelmatig misoogsten optraden of dat de opbrengsten van
landbouwproducten niet toereikend waren om aan pachtverplichtingen te kunnen voldoen (Leune, 2009, p.
536). Mogelijk deden deze problemen zich ook in de polders van Steenbergen voor die, in elk geval voor wat
betreft weersomstandigheden, aan vergelijkbare invloeden bloot stonden, al waren er verschillen in
oorlogsomstandigheden en -dreiging.
Haar burgerlijke staat werd in het trouwboek van de geref. kerk van Steenbergen (waarin de ondertrouw te
Utrecht is genoteerd i.v.m. een verstrekte attestatie) niet vermeld.
Bosters, 2003 a, p. 74. Conincxvrij was een vrije heerlijkheid in Haps (Noord-Brabant), anno 2012 deel van
de gemeente Cuijk.
Utrechts Archief, not. archief Utrecht, U150a003, akte nr. 50.
Op dezelfde dag schonk zij “met de warme hand” aan haar echtgenoot al haar juwelen, kleren en lijnwaad.
(MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 66, fol. 112-112 v en 114-115). Zij bepaalde dat de met haar echtgenoot
overeengekomen huwelijkse voorwaarden stipt dienden te worden nagekomen. Zij legateerde aan Anna
Geertruy Reijnders fl. 300, vooralsnog te beheren door Francois de Ram van Hagedoorn III en pas aan haar
uit te keren als ze 18 jaar oud zou zijn geworden. Deze was (blijkens dit testament) een dochter van Pijl
Reijnders, voormalig koetsier van Francois de Ram van Hagedoorn III, die als bewoner van Ekelenberg niet
is aangetroffen en kennelijk elders in Steenbergen of omgeving woonde.
Er werd viermaal geluid met twee klokken; de kosten bedroegen fl. 20 en 6 stuivers (HGS, inv. 557).
Utrechts Archief, not. archief Utrecht, U118a004, akte nr. 298.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 67, fol. 35-35 v.
Idem, inv. 67, fol. 176-176 v. Francis (Franciscus) Slootmans was gehuwd met Maria van Eijnatten
Vermeulen mocht behouden: twee kalveren, een varken en een boterkarn. Het huishouden van Anthony
Pieters Vermeulen bestond in mei 1719 uit zijn echtgenote Elisabetha (Lijsebet) [Jasperse] Nijs, de kinderen
Catelijn, Jan en Eva (allen jonger dan 16 jaar), een knecht en een meid (MHC, oga Steenbergen, inv. 1262).
Het gezin was rooms-katholiek. In 1715 behoorden tot zijn huishouden zijn tweede echtgenote Lijsebet, de
kinderen Kaet en Pieternel (beiden jonger dan 16 jaar), een knecht (Andries N.N.) en een koewachter (Mij
N.N.; mog. identiek met Jan de Meij) (idem, inv. 1258). Vermeulen was eerst gehuwd met Janneken
Cornelissen Coopmans (MHC, not. arch. 65, 5-6-1715, fol. 227-228 v). In 1701 vormde hij met haar en met
ene Lijsebet N.N. (vermoedelijk een dienstmeid, mogelijk zijn latere tweede echtgenote) een huishouden
(MHC, oga Steenbergen, inv. 1245). Op 4-5-1709 ondertrouwde hij in Steenbergen en op 26-5-1709 trouwde
hij in Kruisland (geref.) met att. van Steenbergen d.d. 25-5-1709 met Elisabeth Jasperse Nijs, j.d., geboren in
Wouw. In mei 1712 behoorde een koewachtster tot zijn huishouden (idem, inv. 1255). Op 3-6-1742 testeerde
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erwten, bonen en aardappelen) tot diens profijt te oogsten, evenals het fruit in de boomgaard. De pachtschuld van
Vermeulen werd kwijtgescholden. 377 De Ram voerde diverse processen over zijn jachtrecht. 378
De Ram testeerde te Steenbergen (zijn verstand en zinnen volkomen machtig) voor de laatste maal op 22 november
1722 en wees zijn zuster aan als zijn universele erfgename. 379 Hij legateerde aan de Armen van Steenbergen fl.
300, aan zijn dienstknecht Jan Houters [Hauters] al zijn kleren plus aan deze en diens huisvrouw Sophia Speet
ieder fl. 500 en aan Geertruy Reijnders [zijn huishoudster] zijn gouden zakhorloge plus een bedrag van fl. 500,
waaronder vermoedelijk de fl. 300 die zijn echtgenote voor haar beschikbaar had gesteld. Hij bepaalde voorts
onder meer dat zijn stenen familiewapens, die in de gereformeerde kerk van Steenbergen hingen, in stukken
geslagen dienden te worden en in zijn grafkelder dienden te worden geworpen. 380 Hij overleed in huize Ekelenberg
op 10 februari 1722 en werd (anders dan zijn vader) in de gereformeerde kerk van Steenbergen begraven, d.w.z.
bijgezet in de grafkelder van zijn familie. 381 Door zijn overlijden stierf het geslacht De Ram van Hagedoorn in de
mannelijke lijn uit. Op 11, 12, 13, 14 en 16 februari 1722 werden zijn nagelaten bezittingen uitgebreid
geïnventariseerd en op 25 juli 1722 werden diverse roerende goederen overgedragen aan zijn zuster en haar man,
waaronder fl. 20.000 aan obligaties, zilverwerk en juwelen. 382
Ekelenberg kwam na 10 februari 1722 in het bezit van Magdalena Elisabeth de Ram. Zij is in Steenbergen op 18
juni 1687 gereformeerd gedoopt. Op 11 juli 1706 huwde zij te Utrecht met Hendrik Magnus baron van
Buddenbrock (Buddenbroek), geboren te Livonia (Zweden) op 22 juli 1685, zoon van de Zweedse edelman en
officier in het Zweedse en Staatse leger Henrik Gotthard von Buddenbrock (1648-1727) en van Charlotta
Cronman. 383 Op 3-7-1723 werd in de geref. kerk van Steenbergen een kind van Hendrik en Magdalena
begraven. 384 Hendrik van Buddenbroek maakte carrière in het Zweedse leger. In 1721 werd hij daar bevorderd tot
generaal-majoor en in 1739 tot luitenant-generaal. Aan zijn glanzende carrière kwam twee jaar later een abrupt
einde. Hij werd door een krijgsraad in Zweden ter dood veroordeeld wegens zijn opstelling (gekwalificeerd als
onachtzaamheid) in de slag bij Villmanstrand in Karelia in de periode 23 augustus 1741 tot 3 september1741
tijdens een (grens)oorlog tussen Zweden en Rusland. Zijn bezittingen werden geconfisceerd en hij werd
geëxecuteerd (onthoofd met een bijl) te Stockholm op 27 juli 1743 nadat hij vergeefs had verzocht om als edelman
onthoofd te worden met het zwaard dan wel om te sneuvelen voor een vuurpeleton. 385 Zijn echtgenote verliet
daarna Zweden en keerde terug in de Republiek, aanvankelijk in Utrecht. Vermoedelijk gebeurde dit begin
1744. Op 10 november 1745 testeerde zij te Utrecht. Zij wees als haar erfgenamen aan haar zoon Frederik Magnus
baron van Buddenbrock (toen kapitein), haar dochter Magdalena Elisabeth baronesse van Buddenbrock (gehuwd
met haar neef Carel Magnus baron van Buddenbrock) 386, wonend te Riga, en haar dochter Ulrica Dorothea
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hij, ziek in bed en wonend aan de oude Bergschenweg, met zijn tweede echtgenote (MHC, not. arch.
Steenbergen, inv. 116).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 83, 15-7-1721.
Zie bijv. NA, Nassause Domeinraad, inv. 12660, 1719; MHC, oud-arch. Steenbergen, inv. 1121 (betreffende
het jaar 1713); BHIC, Raad van Brabant, Civiele processen, nr. 3196; idem, Resoluties Raad van Brabant,
inv. 33, nr. 1428 (betreffende de invordering van een opgelegde boete i.v.m. overtreding van het jachtrecht
van Francois de Ram van Hagedoorn III). Op 4-10-1713 autoriseerde hij Bastiaen Heijligers tot jager op zijn
grondgebied (“jurisdictie”). Deze was gerechtigd om hazen, patrijzen, sneppen (loopvogels, ook snippen
genoemd) en ander wild te schieten (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 64, akte 4-10-1713, fol. 344). Pachters
van het land van De Ram van Hagedoorn waren verplicht om door hem geautoriseerde jagers op dit land te
gedogen. Een dergelijke verplichting was eeuwenlang kennelijk zo vanzelfsprekend dat zij in Steenbergse
pachtcontracten niet is aangetroffen.
Utrechts Archief, not. archief Utrecht, U118a004 , 22-11-1721.
Dit vanwege het uitsterven van het geslacht De Ram in de mannelijke lijn.
Er werd 13 maal geluid met twee klokken. De koster van de geref. kerk declareerde bij zijn erfgename fl. 33
en 16 stuivers (Herv. gemeente Steenbergen, inv. 558). De Raad van Brabant plaatste in de ’s Gravenhaegse
Courant van 29-7-1722 een advertentie waarin eventuele schuldeisers van De Ram werden opgeroepen om
zich te melden.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1791.
Henrik Gotthard von Buddenbrock (Buddenbroeck) verkreeg van de Raad van State van de Republiek op 141-1695 commissie als kapitein en als kolonel (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1533, fol. 149 v; zie ook
inv. 1531, fol. 107). In 1701 werd hij kolonel-commandant in het regiment van Bengt graaf van Oxenstierna
(Ringoir, 1981 b, p. 160).
Herv. gemeente Steenbergen, inv. 558.
http://en.wikipedia.org/wiki/Henrik_Magnus_von_Buddenbrock.
Dit paar huwde op 31-7-1743 te Stora Mellosa, Orebro, in Zweden.
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baronesse van Buddenbrock (gehuwd met Isaacq Tam, toen cornet) en wonend in Stockholm. 387 Al haar landerijen
[ook de niet reeds geprelegateerde] waren bestemd voor haar zoon Frederik Magnus, aan wie zij ook al haar
inboedel, huisraad, goud, zilver, juwelen en al haar linnen, zijden en wollen kleding prelegateerde evenals al haar
landen in Oud- en Nieuw-Beijerland en haar leengoederen in Frankrijk. Everard van Wachendorff (griffier van het
hof te Utrecht) werd aangewezen als “directeur” van haar begrafenis en bewaarder van haar boedel. Hij kreeg
opdracht om haar op “een fatsoenlijke wijze” te laten begraven, zoals gebruikelijk. 388 Zij ondertekende dit
testament als volgt:

Op 16 mei 1744 is zij (wederom) vermeld als inwoonster van het platteland van Steenbergen. 389 Zij woonde toen
weer op Ekelenberg, aanvankelijk met een knecht Jan en een meid, daarna met ene juffrouw N.N. en een
dienstmeid, vervolgens met twee dienstmeiden en ten slotte nog maar met één. In de periode 1744-1749 verhuisde
zij tweemaal naar Utrecht en keerde zij weer op Ekelenberg terug. 390 Op 12 augustus 1749 testeerde zij nogmaals,
nu in Steenbergen. Dit testament wijkt nauwelijks af van het testament van 10 november 1745. 391
Vanwege een schuld van fl. 12.500 diende zij een deel van haar bezittingen in de jurisdictie van Steenbergen (land,
hoeven en huizen) in juni 1752 publiekelijk te verkopen (zie hoodstuk 1.1). 392 Daartoe behoorde het landgoed
Ekelenberg. De totale opbrengst van de publieke verkoop bedroeg fl. 15.007 en 26 stuivers, voldoende om haar
schuld jegens de eiser, tevens koper van Ekelenberg, Willem Jan graaf van Hogendorp, af te betalen. 393 Zij
overleed te Bergen op Zoom op 21 november 1752 als laatste telg uit het Steenbergse geslacht De Ram. 394 Op 1
december 1752 werd zij (als “de baronesse Buddenbrock”) in Steenbergen begraven, waarschijnlijk in het graf van
de familie De Ram van Hagedoorn in de gereformeerde kerk aldaar.
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Haar zoon Carl Heinrich von Buddenbrock (geb. in 1725) was toen reeds overleden. Hij sneuvelde als
luitenant tijdens een gevecht bij Tournay (Doornik) in 1745 (in het kader van de Oostenrijkse
Successieoorlog; Doornik werd op 20-6-1745 aan de Franse belegeraar overgegeven). Dochter Magdalena
Elisabeth werd geboren in 1717 en overleed in 1768 (haar echtgenoot in 1778). Zoon Friedrich Magnus werd
geboren in 1719 en overleed ca. 1785. Hij verkreeg commissie als kapitein in het Staatse leger op 15-2-1745
(NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1538, fol. 140 v). Dochter Ulrica Dorothea werd geboren in 1721 en
overleed in 1788.
Utrechts Archief, not. archief Utrecht, U184a012, akte nr. 154.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1288.
MHC, arch. Ned. Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 34.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 120, fol. 143, 12-8-1749. Als executeur van haar boedel wees zij nu haar
zoon Frederik Magnus aan .
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 502, akte nr. 16, 3-6-1752.
Idem, not. arch. Steenbergen, inv. 129, 17-6-1752, fol. 133-134 v.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 502, akte nr. 11A, 12-12-1752, vermeld door haar zoon Frederik
Magnus die toen in [het garnizoen van] Namen verbleef. In het Overlijdensregister Krankenbezoeker 17381768 van Bergen op Zoom is als haar overlijdensdatum genoteerd: 22-11-1752.
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De St. Jacobskerk te Steenbergen (gezien vanaf de noordzijde), kort voor de sloop in juni 1831. 395
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Naar een tekening Ambrosius Duijvelaar (MHC, arch. Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 255).
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Hendrik Magnus van Buddenbrock (1685-1743).
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Kaart van het grondbezit van Magdalena de Ram (mevrouw “Bodenbrouk”) aan de Moerstraatseweg te
Steenbergen op 26 maart 1746. 396
396

MHC, oga Steenbergen, aanvulling nr. 67.
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Van Hogendorp
In juni 1752 kwam Ekelenberg in het bezit van Willem Jan Graaf van Hogendorp, behorend tot een geslacht dat
in de periode 1650-1744 een belangrijke rol speelde in het openbaar bestuur van de stad Steenbergen. 397 Het ambt
van drossaard werd er geruime tijd onafgebroken door een lid van deze familie vervuld, achtereenvolgens door
Diederik van Hogendorp (in de periode 1650-1690), zijn zoon Gijsbrecht (in de periode 1690-1721) en diens zoon
Diederik Johan (van 1721 tot 1744). 398 De oudste van deze drie was een zoon van Gijsbert van Hogendorp (15891639), luitenant-generaal in Zweedse dienst. Diens kleinzoon Diederik (1625-1702) huwde met Petronella Ketting.
Hun zoon Gijsbert (1668-1750) trad als drossaard in de voetsporen van zijn vader. In 1721 werd deze als drossaard
van Steenbergen opgevolgd door zijn zoon Diederik Johan. In 1748 werd Gijsbert van Hogendorp door keizer
Karel VI voor al zijn nakomelingen verheven in de gravenstand van het Heilige Duitse Rijk. 399 Gijsbert was
vrijheer van St. Janssteen en Hofwegen en ambachtsheer van Cromstrijen en Heijningen. In 1710 werd hij eigenaar
van de buitenplaats “Sion” in Rijswijk. Hij bezat een boerderij met 50 gemeten en 27 roeden grond in Kruisland
(gemeente Steenbergen). 400
De eigenaren van het landgoed Ekelenberg in de periode 17 juni 1752 tot 25 september 1754 kwamen voort uit
het tweede huwelijk van Gijsbrecht van Hogendorp met Margaratha Catharina Beck (1675-1737), vrouwe van Hof
van Delft, Vrijenban en ’t Wout. Willem Jan graaf van Hogendorp werd als hun negende kind in Den Haag gedoopt
op 11 januari 1715. Hij werd jurist, ondertrouwde in Den Haag op 4 april 1741 met Anna Bout van Lieshout, werd
raad in de vroedschap te Haarlem, overleed op 30 oktober 1778 en werd in de Grote Kerk van Den Haag
begraven. 401 Ekelenberg was slechts kort in zijn bezit. Op 23 augustus 1754 verkocht hij al zijn bezittingen in de
baronie van Steenbergen alsmede in de Auvergnepolder te Halsteren aan zijn oudere broer Johan Francois. 402
Deze is in 1700 geboren en overleed in Den Haag op 14 januari 1779 waar hij zeven dagen later in de Grote Kerk
werd begraven. Johan Francois was baron van St. Jansteen en noemde zich (net zoals zijn vader) heer van
Steenhuyzen. 403 Hij was raad te Vlissingen (1729-1740), schepen aldaar (1725-1735, met onderbrekingen),
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Zie voor dit geslacht: Scheffer, 1867; BHIC, Familie Van Hogendorp 1581-1936, toegang 311; NA, Verz.
Hogendorp, suppl. 2, toegang 2.21.293.
De drossaard van Steenbergen werd benoemd door de prins van Oranje als heer van Steenbergen (Van Hoof,
Schreuder en Slot (red.), 1997, p. 445). Van Diederik van Hogendorp die in 1679 drossaard was van
Steenbergen is bekend dat hij daar niet woonde, maar aan de Leuvehaven te Rotterdam (MHC, Herv.
Gemeente Steenbergen, inv. 2, fol. 17).
BHIC, arch. Familie van Hogendorp 1581-1936, inv. 13. Op 11-6-1707 werd Gijsbert van Hogendorp door
de Raad van State benoemd tot ontvanger-generaal van de Unie (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1535, fol.
172 v).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 86, 9-11-1724. Zijn zoon Diederik Johan van Hogendorp (heer van
Hofwegen, Tilburg en Goirle, drossaard en hoogdijkgraaf te Steenbergen) (1697-1744) ondertrouwde te
Steenbergen op 21-10-1728 (met att. naar Amsterdam d.d. 7-11-1728) met Maria Anna van Peyrou uit
Amsterdam (1704-1747).
Anna Bout van Lieshout was een dochter van Mr. Jan Bout (vrijheer van Lieshout en bewindhebber van de
WIC) en van Anna Sara van Lepelaar.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1548, fol. 77 v – 79 v, 23-8-1754.
Met Steenhuyzen is waarschijnlijk de gelijknamige boerderij bedoeld in het Oudland te Steenbergen. Deze
behoort tot de oudste hofsteden aldaar, reeds vermeld in 1507 (MHC, ora Steenbergen, inv. 1507, fol. 26 v).
Oorspronkelijk was het een versterkt huis (een kasteeltje, Steenhuys genaamd) met daarnaast een boerderij
die Noorwegen werd genoemd (MHC, ora Steenbergen, inv. 1507, fol. 366 v, 30-7-1518; MHC, oga
Steenbergen, inv. 1788, ongefol.). In het jaar 1513 wordt wijlen Jan van Grimmesteyn Janszn. vermeld als
eigenaar van “het steenhuys geheyten Noerewegen liggend int Oudeland” (Juten, 1935, p. 7; Van Loon, 1966,
p. 81). Waarschijnlijk bestond deze hoeve reeds in 1359, want in dat jaar is ene Jacob Lam van Norweghen
vermeld (Van Loon, 1966, p. 81). In de tweede helft van de 17de eeuw komen de afzonderlijke toponiemen
Steenhuys en Noorwegen niet meer voor; het gehele complex wordt dan aangeduid als Steenhuyzen, maar
soms ook als Eijckendale (niet te verwarren met de hoeve Eikendaal ten noorden van Ekelenberg),
bijvoorbeeld toen de hoeve op 31-3-1661 door Mr. Jacob Noirot werd verkocht aan jonkheer Diederik van
Hoogendorp, toen drossaard van Steenbergen (MHC, ora Steenbergen, inv. 1528, fol. 99 en 99 v). De
transactie betrof 38 gemeten zaailand, weiland, bossen en plantagiën. Vermoedelijk betrof dit slechts een
deel van de hoeve, want in het jaar 1600 omvatte de boerderij 102 gemeten (MHC, oga Steenbergen, inv.
1657, ongefol.). De familie Van Hoogendorp breidde de omvang daarvan geleidelijk uit. Op 3-10-1799
werden de nagelaten bezittingen getaxeerd van Willem van Hoogendorp, overleden te Rodernisse op 26-71799. Daartoe behoorde de boerderij Steenhuyzen met 157 gemeten en 288 roeden land en een waarde van
fl. 14.500 (MHC, ora Steenbergen, inv. 1855, fol. 148). In februari 1799 is vergeefs getracht om Steenhuyzen
(met 175 à 176 gemeten zaai-, wei- en boslanden) publiekelijk te verkopen in opdracht van Willem van
Hogendorp (MHC, ora Steenbergen, inv. 1624). In 1834 werd Steenhuyzen gekocht door Cornelius
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burgemeester aldaar (1737) en ontvanger-generaal der Unie (1740) in het voetspoor van zijn vader. Hij huwde op
3 juni 1726 in Vlissingen met Johanna Maria de la Palma de St. Fuente en na haar overlijden op 24 augustus 1740
(eveneens te Vlissingen) met Sara Johanna van Campen, weduwe van Reinier Broncke(n), schepen en raad van
Vlissingen. 404
Johan Francois betaalde voor de genoemde bezittingen van zijn broer Willem Jan fl. 14.672 waaronder fl. 1025
voor het landgoed Ekelenberg in de beperkte betekenis van een perceel met 6 gemeten land.
Hij bezat Ekelenberg in die betekenis slechts enkele weken. Reeds op 25 september 1754 verkocht hij het
betreffende perceel aan Cornelis Johannes Bloys. De reden van die uiterst snelle doorverkoop is onbekend. De
naastgelegen gronden van de boerderij de Pomp (Eikendaal) bleven in het bezit van de familie Van Hogendorp. 405
Zij werden pas na 1754 verkocht, vermoedelijk nadat zij waren gesplitst; de desbetreffende transportakte(n) is
(zijn) in het archief van de schepenbank van Steenbergen niet aangetroffen. 406

Een fragment uit de koopakte d.d. 23 augustus 1754 inzake de overdracht van onroerend goed te Steenbergen
van Willem Jan graaf van Hogendorp aan zijn broer Johan Francois. 407

404

405

406

407

Ludovicus Antonius Cuypers (die Louis werd genoemd), die de hofstede in 1838 (evenals de in 1832 door
hem gekochte aangrenzende hofstede De Lantaarn) verkocht aan zijn vader, Petrus Josephus Cuypers, toen
staatsraad in buitengewone dienst, oud-burgemeester van Bergen op Zoom en oud-lid van de StatenGeneraal, eigenaar van het landgoed De Mattemburgh te Bergen op Zoom (Van Ham, 1985, p. 54 en 58). Op
25-11-1842 werd in zijn opdracht schaarhout van het landgoed Steenhuyzen verkocht (MHC, not. arch.
Steenbergen, inv. 293, akte nr. 973). In 1928 zijn de gebouwen van Steenhuyzen door brand verwoest en niet
meer herbouwd; zie voor de oorspronkelijke locatie (tussen de hofsteden Padmos en de Lantaren): MHC,
Beeldbank, GAS 900, inv. 1013, kaart nr. 42.
Dat Johan Francois van Hogendorp zich “heer van Steenhuyzen” noemde kan niet worden verklaard uit het
bestaan van een gelijknamige heerlijkheid (als een bestuurlijke entiteit), maar verwijst naar het eigendom van
de betreffende hofstede. Als eigenaar noemde hij zich heer, c.q. werd hij als zodanig betiteld.
Johan Francois graaf van Hogendorp bezat in de Grote Huyssenpolder te Zaamslag de boerderij “De
Beugeltas” met ruim 56 gemeten grond (Riemens, De Regt-Dekker en Willemsen, 1985, p. 86). Reinier
Broncke(n) was in 1727 raad en in 1730 schepen te Vlissingen. Hij overleed op 2-12-1730.
Op 24-12-1748 was hoeve “De Pomp” verpacht aan Marijn Brouwers. Deze testeerde toen te Steenbergen
met echtgenote Cornelia Pelle (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 110, akte nr. 142).
Vanaf medio 17de eeuw bezat de familie Van Hogendorp diverse percelen grond te Steenbergen. Het
grondbezit van dit geslacht in de polders aldaar in de periode 1779-1805 is uitgebreid beschreven (MHC, oga
Steenbergen, inv. 1010 en 1011). Zo bezat Johan Francois graaf van Hogendorp in 1780 in het Oudland 143
gemeten en 237,25 roeden. Gijsbrecht Carel graaf van Hogendorp was daar toen eigenaar van 15 gemeten en
179 roeden en de erven van Willem graaf van Hogendorp bezaten er 8 gemeten land.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1548, fol. 78.
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Bloys
De daaropvolgende eigenaar van Ekelenberg was Cornelis Johannes Bloys (die zich ook Bloys van Treslong
noemde). Hij is geboren te Oudenbosch op 17 mei 1723 (gereformeerd gedoopt aldaar 23 mei 1723), zoon van
Cornelis Bloys (dijkgraaf te Oudenbosch) en Geertruid van der Straaten. 408 Hij werd in 1745 lidmaat van de
gereformeerde kerk te Steenbergen met attestatie van Bergen op Zoom. 409 Hij was in Steenbergen thesaurier (ook
omschreven als binnen- en buitenburgemeester) (1752-1768), substituut-drossaard ofwel stadhouder (1750-1768)
en rentmeester van het Armenweeshuis (1749-1772). 410 Hij werd in 1768 als stadhouder ontslagen en als
burgemeester niet meer herbenoemd, waartegen hij vergeefs protesteerde. 411 Op 13 april 1747 trouwde hij te
Steenbergen met Willemina de Weert, gedoopt aldaar op 3 juli 1716, dochter van Johannes de Weert en Janneke
van Hoeck en weduwe van notaris Jacobus van Pelt. 412 Op deze wijze ontstond een verbinding tussen het landgoed
Ekelenberg en het Steenbergse geslacht De Weert die ruim 94 jaar zou standhouden. Willemina de Weert overleed
te Steenbergen op 10 mei 1754. Cornelis Bloys hertrouwde te Amsterdam (in de Schots-Engelse Kerk) op 9 maart
1755 met Johanna Isabella Calkoen, gedoopt te Amsterdam op 26 oktober 1733, dochter van Jacob Calkoen
(rentmeester te Bergen op Zoom) en Arnoudina Bastingius. 413 Zij overleed op Oud-Clingendaal in Wassenaar op
12 juni 1820. Uit het eerste huwelijk werden te Steenbergen drie kinderen gereformeerd gedoopt en uit het tweede
huwelijk zeven. 414 Daarna volgde nog een in Den Haag geboren en gedoopte zoon. 415 De in Steenbergen gedoopte
kinderen uit het tweede huwelijk werden geboren op het landgoed Ekelenberg. Cornelis Bloys bezat veel grond
(ca. 600 gemeten) in de polders van Steenbergen. Zo kocht hij op 5 januari 1760 de hofstede “De Steenen Heule”
met 23 gemeten zaai- en weiland in het Oudland en nog eens een aansluitend perceel van 12 gemeten en 254,5
roeden. 416 In 1768 kocht hij het landgoed Oud-Clingendaal te Wassenaar en ging daar vanaf 1769 met zijn gezin
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Voor de genealogie van dit geslacht wordt verwezen naar: Bloys van Treslong Prins, 1901, p. 189-193.
Voorts: Bloys van Treslong Prins, 1906. Ook: Bloys van Treslong, in: Nederland’s Adelsboek, 1912, p. 239
e.v.. Bewezen stamvader van het Noord-Brabantse geslacht Bloys van Treslong is Hendrick Janszn. Bloys
die omstreeks 1600 gehuwd was en wiens dochter Cornelia in Nieuw Gastel werd geboren. Soms wordt
foutief verondersteld dat deze stamvader een nazaat is van Willem Blois van Treslong (ca. 1529-1594) die
als watergeus betrokken was bij de verovering van Brielle en in de periode 1576-1585 admiraal was van het
gewest Zeeland (Roos, 2003, p. 42-43).
MHC, arch. Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 34.
Daarnaast was hij in Steenbergen collecteur der kleine specerijen in de periode 1761-1773, collecteur der
personele omslag i.v.m. de bekostiging van de legerlasten in de periode 1760-1771 en ambtenaar ten behoeve
van de vereffening van de oorlogsschade op het platteland in de periode 1753-1769; zie hiervoor en voor zijn
reeds in de hoofdtekst genoemde ambten: Delahaye, 1963, diverse plaatsen.
NA, arch. Nassause Domeinraad, inv. 12546, fol. 160-198.
Zij werd door belijdenis lidmaat van de geref. kerk te Steenbergen op 22-4-1734 (MHC, arch. Ned. Herv.
Gemeente Steenbergen, inv. 34). Cornelis Johannes Bloys en Willemina de Weert testeerden voor de
schepenbank te Steenbergen op 2-6-1747 (MHC, ora Steenbergen, inv. 1751).
Zij werd lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met att. van Amsterdam d.d. 3-4-1755 (MHC, arch.
Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 34).
De kinderen uit het eerste huwelijk zijn (met hun doopdata): Geertruid Bloys (5-11-1747), Francois Boerberg
Bloys (8-6-1749) en Willemina Cornelia Bloys (16-3-1752). Uit het tweede huwelijk volgden: Jacob Arnout
Bastingius Bloys (14-3-1756), Cornelia Geertruida Bloys (23-9-1757; zie verderop), Johanna Arnoudine
Isabella Bloys (15-3-1759), Jeannette Jacoba Hugina Bloys (31-5-1761), Cornelis Isaak Bloys (18-8-1763),
Willem Otto Bloys (28-11-1765) en Guy Lodewijk Jan Bloys (14-1-1768); zie voor de nakomelingen uit het
tweede huwelijk verder: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, p. 129-132 en het Nederland’s
Adelsboek, jrg. 1912, p. 239-244. Dochter Cornelia Geertruida Bloys van Treslong trouwde in Wassenaar op
7-12-1786 met haar neef Cornelis Johan Bloys van Treslong, geboren te Steenbergen op 21-12-1752, zoon
van Johan Bloys van Treslong (procureur te Steenbergen) en Johanna den Engelsen. Toen hij in 1795 werd
gepensioneerd was hij kolonel ter zee. Hij overl. op “Hofwyck” te Voorburg op 13-4-1837 en zijn echtgenote
op 29-9-1831. Willem Otto Bloys (1765-1837) was in de periode 1801-1804 gouverneur van Suriname.
Jan Lodewijk Guy Bloys van Treslong, geb. Den Haag 14-7-1775, ged. in de Grote Kerk ald. 26-7-1775.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 1548, fol. 224 v – 225 v. Hij betaalde er fl. 51 per gemet voor. De grond
lag (o.m.) naast land dat eigendom was van de erfgenamen van mevrouw Buddenbrock ofwel Magdalena de
Ram. Hofstede “De Steenen Heule” behoort tot de oudste boerderijen in het Oudland te Steenbergen. Deze
is reeds vermeld op 20-3-1456 (MHC, ora Steenbergen, inv. 1706, fol. 128; idem, inv. 1508, fol. 264 v, 5-61540 en idem, fol. 281 v, 10-12-1540). De boerderij lag en ligt tussen de Moerstraatseweg en het
Oudlandsdijkje. De locatie van de boerderij is reeds vermeld in 1435 (MHC, ora Steenbergen, inv. 1506, fol.
13 v).
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wonen. Hij nam afscheid van zijn hoofdambten in Steenbergen maar behield enkele nevenfuncties. 417 Cornelis
Johannes Bloys overleed te Den Haag op 10 april 1797 en werd daar in de Kloosterkerk begraven. Zijn broer Johan
Bloys, gedoopt te Oudenbosch op 12 januari 1727, woonde ook in Steenbergen waar hij procureur en weesmeester
was. 418 Van hem stamt de niet-adellijke tak van de familie Bloys van Treslong Prins af.
Na de verkoop van Ekelenberg bleef de familie Bloys in het bezit van land te Steenbergen, in het bijzonder in het
Oudland en Westland. In 1780 bezat Cornelis Johannes Bloys nog 74 gemeten en 21 roeden in het Oudland. 419 In
opdracht van Johanna Isabella Calkoen werd onder meer in 1814 en 1816 publiekelijk schaarhout te Steenbergen
verkocht. 420 En onder meer in 1831 en 1832 verkocht Cornelis Johannes Bloys van Treslong te Voorburg voor
zichzelf en voor zijn broers en zusters schaarhout en bomen in het Oudland en het Westland te Steenbergen. 421

Het landgoed Oud-Clingendaal te Wassenaar.
Van Pelt
Op 29 maart 1770 werd Paulus Hendrik van Pelt voor fl. 22.112 eigenaar van Ekelenberg, omschreven als een
onroerend goedcomplex met een grootte van 106 gemeten en 55,5 roeden (zie voor de specificatie daarvan
hoofdstuk 1.1). Hij werd in Steenbergen op 10 januari 1737 gereformeerd gedoopt als zoon van Jacobus van Pelt
en Willemina de Weert. Dit paar ondertrouwde te Steenbergen op 6 april 1736 en trouwde daar op 13 april van dat
jaar. Jacobus van Pelt kwam uit Roosendaal waar hij op 23 juli 1713 gereformeerd was gedoopt als zoon van
Paulus van Pelt en Catelijn van der Borgt (Burght). 422 De herkomst van Willemina de Weert is reeds vermeld in
de voorafgaande schets van het geslacht Bloys. Jacobus van Pelt was in de periode 1739-1744 in Steenbergen
notaris en is daar ook als procureur vermeld. Hij overleed er op 24 december 1744. Uit zijn huwelijk met Willemina
de Weert kwamen tussen 1737 en 1743 vier kinderen voort. 423 De oudste was Paulus Hendrik van Pelt. Toen zijn
stiefvader Cornelis Johannes Bloys eigenaar van het landgoed werd was hij 17 jaar oud. Vermoedelijk heeft hij in
zijn jeugdjaren enige tijd op Ekelenberg gewoond in het gezin van Cornelis Bloys en diens tweede echtgenote
Johanna Isabella Calkoen. Zeker is dat hij in mei 1761 en mei 1770 op Ekelenberg woonde. 424
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De geref. kerk van Steenbergen verstrekte hem een attestatie naar Den Haag d.d. 23-4-1771 (MHC, arch.
Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 34).
Zijn weduwe bezat in 1780 10 gemeten en 261 roeden grond in het Oudland te Steenbergen (MHC, oga
Steenbergen, inv. 1010).
Idem.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 204, akte 317, 10-3-1814 (opbrengst: fl. 573,30) en idem, inv. 207, akte
nr. 432, 20-1-1816 (opbrengst: fl. 328,05).
Idem, inv. 256, akte 1052, 28-1-1831 (opbrengst: fl. 556,47) en idem, inv. 269, akte nr. 4, 17-1-1832
(opbrengst: fl. 1.336,95).
Paulus van Pelt overleed te Roosendaal op 14-4-1718 en werd in het koor van de geref. kerk aldaar begraven,
vrij van betalen, omdat hij daar kerkmeester was geweest. Hij had een broer Hendrick van Pelt die in
Roosendaal werkzaam was als notaris en procureur in de periode maart 1704 tot zijn overlijden (MHC, not.
arch. Steenbergen, inv. 92, akte 17-10-1730) en daar op 22-5-1740 overleed. De Steenbergse notaris Jacobus
van Pelt (zijn neef) was betrokken bij de afhandeling van diens boedel (GA Roosendaal, r.a. Roosendaal en
Nispen, inv. 553, akte van 22-6-1740; ook: MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 107, fol. 47, 15-9-1740 en fol.
50, 18-3-1741).
Deze kinderen (met hun doopdata te Steenbergen) zijn: Paulus Hendrik (10-1-1737), Johannes Cornelis (192-1739), Elias (3-11-1740) en Catharina Maria (29-8-1743).
MHC, oga Steenbergen, inv. 1300 en 1309.
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Paulus Hendrik van Pelt veronderstelde waarschijnlijk eind 1751 dat hij niet lang meer zou leven. Op een
ongebruikelijk jonge leeftijd (hij was toen 14 jaar oud) testeerde hij namelijk op 24 december 1751 te Steenbergen,
omschreven als tweede commies ter posterije van Zeeland. Hij benoemde zijn stiefvader Cornelis Johannes Bloys
en zijn moeder Willemina de Weert tot zijn erfgenamen. Mochten zij zijn overleden, dan legateerde hij zijn
bezittingen aan zijn stiefbroer Franchois Boerberg Bloys. 425
Paulus Hendrik van Pelt ondertrouwde te Steenbergen op 22 juni 1770 (met een attestatie d.d. 11 juli 1770 naar
Langerak) met Elisabeth van der Burght (Burght). Zij is in Steenbergen gereformeerd gedoopt op 5 februari 1736
als dochter van Cornelis van der Burght en Adriana van Eekelen. 426 Met Pasen 1754 werd zij door belijdenis
lidmaat van de gereformeerde kerk aldaar. 427 Waarschijnlijk kwamen er uit hun huwelijk geen kinderen voort.
Paulus van Pelt werd in Steenbergen op 31 maart 1791 begraven. Elisabeth van der Burght overleed in huize
Ekelenberg op 28 september 1798. 428 Zij werd in Steenbergen begraven op 3 oktober daaropvolgend.
In mei 1761 is Paulus Hendrik van Pelt vermeld als luitenant; hij woonde toen op Ekelenberg. 429 In de eerste helft
van 1766 werd hij benoemd tot commandeur door het Admiraliteitscollege te Amsterdam. 430 In de periode 17701771 woonde hij in Langerak. Op 13 januari 1772 verstrekte de gereformeerde kerk van “Langerak over Lek” hem
een attestatie ten behoeve van de gereformeerde kerk in Steenbergen. 431 Bij zijn ondertrouw en op 29 juni 1775
is hij vermeld als commandeur ter zee. 432 In 1787 was hij bevelvoerend kapitein op het oorlogsschip “Hector”.
Aan hem werd toen het bevel opgedragen over alle op de Zuiderzee kruisende gewapende Amsterdamse vaartuigen
en werd hem de titel verleend van “Opperbevelhebber der Navale Magt van Hun Edel Groot Mogenden, de Heeren
Staten van Holland en Westvriesland”. 433 Hij was in 1787 vanwege zijn patriottische gezindheid als
opperbevelhebber van een convooi oorlogsschepen van de Admiraliteit van Amsterdam betrokken bij een
(geruchtmakende) blokkade van een transport van manschappen en munitie ten behoeve van prinsgezinde troepen
in Gelderland. Hij werd hiervoor (nadat Pruisische troepen de orde in de Republiek hadden hersteld ten gunste van
prinsgezinden) in april 1788 oneervol ontslagen als marineofficier, veroordeeld tot 15 jaar ballingschap uit de
Republiek en tot betaling van de proceskosten. 434 Het is niet duidelijk waar Van Pelt daarna als balling verbleef.
Zeker is dat hij in 1791 in Steenbergen werd begraven.
Van Pelt bezat in het Oudland van Steenbergen in 1780 113 gemeten en 89,5 roeden land, waarvan 7 gemeten en
19 roeden in “de Krabben”. 435
In 1794 werden diverse polders van Steenbergen onder water gezet in het kader van een te verwachten aanval van
Franse troepen. Op 2 februari 1795 trokken de Fransen de stad binnen. De inundaties waren vergeefs geweest. Net
zoals in 1747 was er forse schade aan landerijen en gebouwen. 436 Getroffen burgers werden in de gelegenheid
gesteld om deze schade te melden en een beroep te doen op een rampenfonds. Het gemeentebestuur verstrekte een
overzicht van de schade aan de “Provintie van Bataafsch Braband”. 437 Elisabeth van der Burght rapporteerde de
door haar geleden schade, “door de rampen des oorlogs veroorzaakt”, op 26 juli 1797 en machtigde Emmericus
Corneliszn. de Weert om voor het gerecht van Steenbergen te getuigen dat zij de opgave naar beste weten en ter
goede trouw had gedaan. 438
Zij meldde de volgende schade aan haar bezittingen (bedragen in guldens en stuivers): 439
Object
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Schade

MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 110, akte 24-12-1751. Op 18-2-1752 benoemde Willemina de Weert haar
echtgenoot Cornelis Johannes Bloys tot voogd van haar zoon Paulus Hendrik van Pelt (idem, akte 18-21752).
Haar vader Cornelis van der Burght overleed te Steenbergen op 27-9-1748.
MHC, arch. Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 34.
Zij overleed ’s avonds om 20.00 uur (Rotterdamsche Courant, editie 9-10-1798; KB C 46).
MHC, oga Steenbergen, inv. 1300.
De Maandelykse Nederlandische Mercurius, vol. 20-23, betreffende januari tot juni 1766, Amsterdam, 1766,
p. 223.
MHC, arch. Ned. Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 34.
Het Utrechts Archief, U252a005, akte nr. 157.
De Jonge, 1861, p. 94.
Roodhuyzen-van Breda Vriesman,1998, p. 82-94; Mollema, p. 338-342.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1010.
Idem, inv. 2413-2418.
Idem, inv. 2413.
Idem, inv. 2417.
Idem.
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7 gemeten en 271 roeden zaailand in het Oudland,
geïnundeerd
12 gemeten en 212 roeden weiland in het Oudland,
geïnundeerd
14 gemeten en 93 roeden bos, geïnundeerd
7 gemeten rietveld in de Crabben [in het Oudland] 440
151 eikenbomen
121 beukenbomen
82 olmenbomen
164 essenbomen
585 mastbomen [dennebomen]
757 wilgenpoten
totaal

155 - 2
120 - 4
680
28
453
363
123
328
1316 - 5
757
4323 - 11

De schade had overwegend betrekking op het landgoed Ekelenberg. 441 Op 1 maart 1798 declareerde zij nog eens
een schade van fl. 2764 en 16 stuivers. 442

Kaart van de inundatie van het gebied tussen Steenbergen en Bergen op Zoom in 1794. 443

Elisabeth van der Burght liet een vermogen na ter waarde van fl. 36.950. Dit werd als volgt gespecificeerd: 444
Vermogensbestanddeel
440

441

442
443

444

Vastgestelde waarde in fl.

Dit perceel was in 1745 verhuurd aan Anthony van Hulsdonk. Op 4-4-1746 is Adriaan Claassen de Jongh als
pachter vermeld. Hij betaalde er fl. 36 per jaar voor (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 132, 4-4-1747). De
Jongh was toen pachter van de nabijgelegen boerderij Steenhuijsen (bron: idem, inv. 104, akte nr. 91, 29-41748).
Ter vergelijking: de eigenaar van het landgoed De Dassenberg rapporteerde een schade van fl. 1850. De graaf
Van Hogendorp rapporteerde een schade aan zijn landerijen in het Westland van fl. 7202. De schade aan de
landerijen van het weeshuis en van de gereformeerde kerk van Steenbergen bedroeg respectievelijk fl. 311
en fl. 616 (MHC, oga Steenbergen, inv. 2413).
Idem, inv. 2416.
MHC, Beeldbank, KM 271. De maker is niet bekend. De vestingwerken van Steenbergen en Bergen op Zoom
zijn nogal geschematiseerd en in enkele opzichten onjuist weergegeven. Aanzienlijk nauwkeuriger is een
vergelijkbare kaart uit 1628, vervaardigd door Frans van Schoten (NA, VTH Hingman, nr. 3675).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1855, fol. 139, 24-12-1798.
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Het “goed” Ekelenberg met 106 gemeten en 55,5 roeden 445
7 gemeten en 34 roeden rietveld in de Krabbe in het Oudland te
Steenbergen
3,5 gemeten weideland in de Aanwaspolder te Steenbergen
Uitstaande leningen (schepenbrieven en obligaties)

25.000
550
1.500
9.900

De geschatte waarde werd ten behoeve van de inning van de 20 ste penning verminderd met een bedrag van fl. 256
en 5 stuivers in verband met renteverplichtingen betreffende Ekelenberg die het karakter hadden van ideële
afdrachten en daarom van belastingheffing waren vrijgesteld, zodat de waarde voor belastingheffing, afgerond,
werd bepaald op fl. 36.693. 446 Testamentair erfgenaam was Emmericus de Weert Corneliszoon. 447 Zo kwam hij
in het bezit van Ekelenberg. De Weert zette het proces voort dat Elisabeth van der Burght in 1798 had
aangespannen tegen de eigenaar van een pand aan de zuidzijde van de Kerkstraat te Steenbergen, aan wie door
Paulus Hendrik van Pelt (in 1789 en 1791) leningen waren verstrekt van respectievelijk fl. 700 en fl. 200 tegen
een rente van 4 % per jaar. Deze eigenaar, Carel Gerards, voldeed niet meer aan zijn verplichtingen en was
inmiddels onvindbaar. Het pand was door Christiaen Mulhaus als huurder in gebruik. De municipaliteit van
Steenbergen stemde ermee in dat het pand bij executie werd verkocht, hetgeen op 4 januari 1799 gebeurde en
fl. 1075 opbracht. 448
De Weert
Emmericus de Weert Corneliszn. (niet te verwarren met zijn tijdgenoot en neef Emmericus de Weert Eliaszn.; zie
Wijnmalen) is gereformeerd gedoopt te Oudenbosch op 26 januari 1744 als zoon van Cornelis de Weert en
Pieternella van Dongen. Op 21 december 1765 werd hij door belijdenis lidmaat van de gereformeerde kerk te
Steenbergen. 449 Daar was hij o.m. brouwer, schepen en binnenburgemeester. 450 Hij was een gefortuneerd en
invloedrijk man.
Emmericus de Weert Corneliszn. ondertrouwde te Steenbergen op 4 januari 1780 (en trouwde elders met attestatie
van Steenbergen d.d. 23 januari 1780) met Ida Bredana Korendijker, dochter van de landbouwer Johannes
Corendijcker en Clasina Ketelaer, afkomstig uit Kruisland en gereformeerd gedoopt te Steenbergen op 23 augustus
1753. 451 Zij overleed te Steenbergen op 11 maart 1793. Uit hun huwelijk kwamen tussen 1780 en 1789 zes
kinderen voort die in Steenbergen gereformeerd werden gedoopt, waaronder de latere eigenaar van Ekelenberg,
Evert Johannes de Weert. 452
Emmericus de Weert Corneliszn. hertrouwde in 1797 (ondertrouw te Steenbergen op 25 augustus 1797 en de
huwelijksinzegening, wegens omstandigheden, te Wouw op 24 september 1797) met Stephania Wijnmalen (toen
27 jaar oud, 26 jaar jonger dan haar bruidegom), geboren te Zaamslag (in Staats-Vlaanderen) dochter van de
predikant Cornelis Wijnmalen en Storia Johanna Maria van Loo en zuster van Pieter Carel Wijnmalen, de latere
eigenaar van Ekelenberg. Stephania Wijnmalen woonde reeds op Ekelenberg toen zij de echtgenote werd van
Emmericus de Weert. Vanaf 1789 tot haar huwelijk fungeerde zij op het landhuis bij de familie Van Pelt-van der
Burght als “(gezelschaps)juffer”. 453
Zij overleed op Ekelenberg in het kraambed op 28 october 1798 en werd in Steenbergen op 2 november
daaropvolgend begraven. 454 Haar dochter Stephania de Weert (geboren te Steenbergen op 20 october 1798)
overleefde wel en werd op 8 november 1798 in Steenbergen gereformeerd gedoopt. Zij behoorde tot de erfgenamen
445
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In hoofdstuk 1 is reeds uiteengezet dat het toponiem Ekelenberg aanzienlijk was opgerekt.
De in mindering gebrachte “renten” betreffende Ekelenberg waren de volgende: twee veertellen rogge voor
het arm- en weeshuis te Steenbergen ter waarde van fl. 7 en 10 stuivers en een veertel rogge voor de
gereformeerde kerk aldaar ter waarde van fl. 2 en 15 stuivers, tezamen fl. 10 en 5 stuivers. Dit bedrag werd
vervolgens gekapitaliseerd tot een som van fl. 256 en 5 stuivers, ofwel vrijwel 1 % van de geschatte waarde
van het landgoed.
De Weert werd haar universeel erfgenaam krachtens haar testament van 8-9-1797, opgesteld voor de
schepenbank van Wouw (en vermeld in het procesdossier MHC, ora Steenbergen, inv. 1290).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1290.
MHC, arch. Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 34.
De Jong, 1959, p. 74-75.
Ida Bredana Korendijker testeerde te Steenbergen op 1-1-1773 en 27-8-1778 (MHC, not. arch. Steenbergen,
inv.121).
Deze kinderen (met hun doopdata) zijn: Kornelis Pieter (9-11-1780), Clasina Pieternella (31-1-1782),
Cornelis Johannes (26-2-1784), Evert Johannes (25-12-1785), Cornelis Pieter Carel (8-11-1787) en Clasina
(27-8-1789).
MHC, oga Steenbergen, inv. 1328, fol. 13 v; inv. 1331, fol. 17 v en inv. 1334, fol. 17 v.
Emmericus de Weert Corneliszn. gaf hiervan kennis in de Rotterdamsche Courant, editie 1-11-1798 (KB, C
46).
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van Pieter Carel Wijnmalen (zie verderop). 455 Emmericus de Weert Corneliszn. overleed te Steenbergen op 16
april 1808.
Zijn zoon Evert Johan de Weert (geboren te Steenbergen op 16 december 1785 en negen dagen later gereformeerd
gedoopt aldaar) volgde hem op als eigenaar van het landgoed Ekelenberg. Hij trouwde op 25 november 1809 voor
de schepenbank te Steenbergen met Catharina Adriana Wijnmalen, geboren in Zaamslag op 4 augustus 1787,
dochter van Cornelis Wijnmalen en Storia Johanna Maria van Loo en zuster van Pieter Carel Wijnmalen. Zij
woonde reeds als kind op Ekelenberg; in 1800 en 1804 maakte zij deel uit van het huishouden van haar zwager
Emmericus de Weert Corneliszoon, toen weduwnaar van Stephania van Wijnmalen, de zuster van Catharina
Adriana. 456 Uit het huwelijk van Evert Johan de Weert en Catharina Adriana Wijnmalen kwamen vier te
Steenbergen geboren en gereformeerd gedoopte kinderen voort:
• Emmericus Bredanus de Weert, geboren op 19 november 1810. Hij werd advocaat en overleed ongehuwd
te Zierikzee op 1 oktober 1837.
• Cornelius Storius de Weert, geboren op 10 januari 1812 en overleden op Ekelenberg op 3 mei 1812.
• Cornelia Storia Johanna Maria de Weert, geboren op 4 februari 1813 en overleden op Ekelenberg op 3
juli 1813.
• Stephania de Weert, geboren op 19 maart 1814 en ongehuwd overleden te Zierikzee op 16 maart 1842.
Evert Johan de Weert overleed te Steenbergen op 23 april 1815. Zijn weduwe hertrouwde op 26 maart 1817 in
Steenbergen met Mr. Hendrik Albert van IJsselsteijn. 457 Catharina Adriana Wijnmalen werd na het overlijden van
haar eerste echtgenoot met haar kinderen Emmericus Bredanus en Stephania eigenaresse van Ekelenberg. 458 Op
3 december 1822 verkochten zij het landgoed aan hun broer respectievelijk oom Pieter Carel Wijnmalen. Zij
overleed te Zierikzee op 30 april 1872, 84 jaar oud.
Wijnmalen
Een opmerkelijke eigenaar van het landgoed Ekelenberg was vervolgens Pieter Carel Wijnmalen. Hij is geboren
te Zaamslag (Staats-Vlaanderen) op 11 november 1777 als zoon van de predikant Cornelis Wijnmalen (17421787) en Storia Johanna Maria van Loo (1746-1796). 459 In oktober 1795 werd hij (acht maanden na de bezetting
door de Fransen) klerk op het gemeentehuis te Steenbergen, waar hij snel opklom tot secretaris en griffier. In
Steenbergen maakte hij een glanzende carrière als grootgrondbezitter, burgemeester, notaris en dijkgraaf en werd
hij een man met macht en gezag. Hij was medeoprichter van de vrijmetselaarsloge “De Vereeniging” te
Steenbergen. Op 12 september 1795 ondertekende hij een trouwbelofte jegens Elisabeth Cornelia Clement (dochter
van de Steenbergse notaris Francois Clement en diens echtgenote Alberdina Honcoop) die hij herriep. 460 Pieter
Carel Wijnmalen huwde (na een ondertrouw op 7 juli 1798) op 4 augustus 1798 voor de schepenbank te
Steenbergen met Anthonia Martina Anna de Weert, geboren in de stad Tholen op 9 juli 1771, dochter van
Emmericus de Weert Eliaszn. (1741-1809) en Catharina Sibilla Berckmans. 461 Haar vader was een nazaat uit een
gefortuneerd bierbrouwersgeslacht en onder meer rentmeester der domeinen en van de geestelijke goederen van
455

456
457

458

459
460
461

Stephania de Weert huwde te Steenbergen op 29-11-1816 met jonkheer Willem Dignus de Jonge. Deze is in
Zierikee geboren op 3-10-1795 als zoon van jonkheer Mr. Willem Adriaan de Jonge (o.m. raad, schepen en
burgemeester van Zierikzee) en Cornelia Petronella Mogge Pous. Willem Dignus de Jonge werd o.m.
ontvanger-griffier van de polder Schouwen en lid van de Provinciale Staten van Zeeland. Na het overlijden
van Stephania de Weert (te Noordgouwe op 17-9-1842, vermoedelijk op de buitenplaats “Welgelegen” in
Schuddebeurs) huwde hij te Arnhem op 22-8-1844 met Willemina Badon Ghijben. Hij overleed te Zierikzee
op 29-2-1864 (De Vos, 1931, p. 736). Stephania de Weert en Willem Dignus de Jonge verkochten op 3-21835 voor fl. 6500 grond te Steenbergen (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 279, akte nr. 290).
MHC, oga Steenbergen, inv. 1339, fol. 10.
Zij trouwden op huwelijkse voorwaarden (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 180, akte nr. 259, 21-3-1817).
Hendrik Albert van IJsselsteijn werd in Zierikzee op 22-2-1786 geboren als zoon van Jan van IJsselsteijn
(heer van Renesse en Moermond) (o.m. raad en schepen te Zierikzee en rentmeester-generaal Beoosten
Schelde) en zijn tweede echtgenote Margaretha Catharina van Adrichem. Hendrik Albert was in Zierikzee
o.m. procureur van de rechtbank en gemeenteontvanger. Uit zijn huwelijk met Catharina Wijnmalen kwamen
drie te Zierikzee geboren kinderen voort (hier vermeld met hun geboortedata): Margaretha Catharina Maria
(10-2-1818), Jan Leonardus (27-2-1819) en Cornelis Storgius (19-7-1820); zie voor hen verder: De Vos,
1931, p. 712.
Op 20-1-1817 (toen nog weduwe) verkocht zij als eigenaresse van Ekelenberg voor fl. 1776,86 bomen en
ander hout van dit landgoed (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 209, akte nr. 504).
Zie voor de genealogie van dit geslacht: Nederland’s Patriciaat, nr. 34, 1953, p. 338-360.
De Jong, 1959, p. 78-79.
Catharina Sibilla Berckmans liet een zogeheten effectenboek na met een gedetailleerd overzicht van haar
uitstaande obligaties (vooral verstrekte hypotheken) en verpachtingen van landerijen; zie hiervoor: MHC,
Verzameling Van der Spelt te Steenbergen, toegang 965, inv. 7.
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Steenbergen, Roosendaal en Nispen (1764-1801) en rentmeester der domeinen over stad en land van Breda (17981809). Hij vervulde in de periode 1767-1802 belangrijke functies in het stadsbestuur van Tholen. 462 In Steenbergen
was hij in de periode 1768-1795 zowel buitenburgemeester als thesaurier. Wijnmalen werd door zijn huwelijk met
Anthonia de Weert een gefortuneerd man. Uit hun huwelijk kwamen twee kinderen voort die jong overleden:
Cornelia Storia Johanna (geboren 10 maart 1799, overleden op 19 oktober 1803) en Emmericus Carel (geboren 10
juni 1800, overleden op 29 september 1800).
Pieter Carel Wijnmalen werd in 1822 eigenaar van Ekelenberg, vijf jaar nadat zijn broer Rupertus Willem eigenaar
was geworden van het aangrenzende landgoed Padmos (zie hoofdstuk 2.2).
Volgens overlevering beleefde Pieter Carel op Ekelenberg vele amoureuze avonturen, onder meer met echtgenotes
van pachters van zijn landerijen die op die manier aan hun pachtverplichtingen konden voldoen; daaruit zouden
buitenechtelijke nazaten zijn voortgekomen. 463
P.C. Wijnmalen overleed te Steenbergen op 18 juni 1833. 464 De waarde van zijn inboedel op Ekelenberg (exclusief
waardepapieren zoals obligaties) werd bepaald op fl. 11.221,50; de totale waarde van zijn nagelaten roerende
goederen (waaronder kostbare meubelen) werd geschat op fl. 12.468,50, inclusief de waarde ad fl. 1247 van de
goederen in zijn huis (kantoor) in de stad Steenbergen, omschreven als wijk C nr. 22 (een pand in de Kaaistraat),
ook omschreven als notariskantoor. Het nagelaten goud- en zilverwerk werd afzonderlijk geschat en genoteerd
voor fl. 4.083,37. 465 Hij liet behalve het landgoed Ekelenberg o.m. vijf boerderijen na gelegen in het Oudland, het
Westland, de Heense polder en de West-Graaf Hendrikpolder te Steenbergen. Voorts twee huizen in de Kaaistraat
en een schuur in het Pompstraatje aldaar. 466 Verder bevatte de boedel enkele honderden bunders land, waarvan er
ca. 50 in Halsteren lagen. Zijn nagelaten vermogen had in oktober 1833 een waarde van fl. 179.928,27. 467 Het
werd staaksgewijze als volgt verdeeld over de erfgenamen: 468
Anthonia Martina Anna de Weert (zijn weduwe)
Rupertus Willem Wijnmalen (broer van Pieter Carel) 469

462

463

464

465
466
467

468

469

fl. 89.964,13
fl. 15.867,49

Romeijn, 2012, p. 657-658. Een kleinkind van Emmericus de Weert Eliaszn., Emmericus Antonius Henricus
Berckmans de Weert (1814-1898), secretaris van het kabinet van de koning der Nederlanden, bewerkstelligde
dat het geslacht “Berckmans de Weert” in de adelstand werd verheven; dit gebeurde in 1874. In 1937 stierf
dit geslacht uit (Nederland’s Adelsboek, jrg. 1939, p. 447).
De Jong, 1959, hoofdstuk 4; zie over P.C. Wijnmalen (vooral in diens rol van dijkgraaf) ook: Delahaye, 1972
b, p. 35-36.
Volgens overlevering had de begrafenis van Pieter Carel Wijnmalen een bijzonder karakter. Wat er precies
is gebeurd is geheel onduidelijk. Uit de mond van diverse oudere Steenbergenaren tekende Martien J.G. de
Jong in 1959 op dat de duivel zich op de lijkwagen had gemanifesteerd. Daarbij zou de overledene in een
grote steen zijn veranderd. De Jong brengt deze legende in verband met het aan Wijnmalen toegeschreven
duivelse karakter. Zijn ziel zou een prooi van de duivel zijn geworden (De Jong, 1959, p. 65). Volgens een
andere versie van deze mythe zou de lijkkoets tijdens de rit van Ekekenberg naar de begraafplaats van
Steenbergen getroffen zijn door noodweer. De paarden raakten op hol, de kist viel van de koets en werd
uiteindelijk leeg verder vervoerd omdat het lijk van Wijnmalen niet meer kon worden gevonden (Sinninghe,
1975, p. 52).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 274, akte nr. 144.
Het Pompstraatje vormt een verbinding tussen de Kaaistraat en de Berenstraat.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 275, akte nr. 155, 3-10-1833. Zijn weduwe en de overige erfgenamen
lieten op 30-9 en 1-10-1833 publiekelijk in het door Wijnmalen nagelaten huis in de Kaaistraat te Steenbergen
(zijn notariskantoor) diverse meubelen, huisraad, boeken e.d. verkopen, hetgeen fl. 3.895,54 opbracht (MHC,
not. arch. Steenbergen, inv. 275, akte nr. 154). Zijn weduwe behoorde tot de kopers. Het is onbekend of er
roerende goederen bij waren die afkomstig waren uit het landhuis Ekelenberg.
Zijn zuster Johanna Perina Wijnmalen (geb. Aalst (Poederoijen) 17-6-1768) was toen reeds overleden en liet
geen kinderen na. Zij is o.m. in 1800 en 1804 vermeld als huishoudster op huize Ekelenberg (zie de gegevens
over de toenmalige bewoning) en overleed te Zierikzee op 24-11-1824. Op 23-6-1809 ondertrouwde zij voor
de schepenbank te Steenbergen (waarna het huwelijk werd voltrokken ten huize van Rupertus Wijnmalen te
Steenbergen op 11-7-1809) met Nicolaas Stelt, ged. Alkmaar 4-10-1761, weduwnaar van Alida s’Jacobs en
toen predikant te Zierikzee (en eerder in Etersheim, Wateringen en Monnickendam). Hij trouwde voor de
derde maal op 13-9-1826 in Den Haag met Johanna Petronella Ouwens. Hij werd emeritus in 1828 en
overleed te Zaltbommel op 2-3-1829.
Hij huwde met Johanna Petronella Elemans en werd tussen 1811 en 1819 eigenaar van het landgoed Padmos
(zie deel 2).
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Cornelis Wijnmalen (broer van Pieter Carel) 470
Stephania de Weert (gehuwd met Willem Dignus de Jonge) (dochter van
Stephania Wijnmalen (zuster van Pieter Carel) en van Emmericus de Weert
Corneliszoon)
Emmericus Bredanus de Weert en Stephania de Weert, Margaretha Catharina
Maria en Jan Leonardus van IJsselsteijn, erfgenamen en kinderen van
Catharina Adriana Wijnmalen (zuster van Pieter Carel), de eerste twee uit
haar huwelijk met Evert Johan de Weert, de laatste twee uit haar huwelijk
met Mr. Hendrik Albert van IJsselsteijn
De kinderen van wijlen Louisa Jacoba Wijnmalen (zuster van Pieter Carel)
en wijlen Andreas Berg, te weten Henricus Johannes, Johanna Henrica en
Everdina Catharina Johanna Berg 471

fl. 14.104,45
fl. 13.454,34

fl. 24.740,90

fl. 13.995,90

Het landgoed Ekelenberg werd bij de verdeling c.q. scheiding van de boedel toegewezen aan zijn weduwe. Zij
verwierf dit tezamen met de naastgelegen hofstede Eikendaal (eerder veelal de Pomp genoemd). Bij elkaar geteld
omvatte Ekelenberg en Eikendaal 70 bunders, 9 roeden en 19 ellen met een waarde van fl. 30.850, zijnde 34,3 %
van haar totale erfdeel. De waarde van de betreffende grond met opstallen bedroeg dus toen fl. 440,70 per hectare
ofwel ca. fl. 176 per gemet. Toen Pieter Carel Wijnmalen Eikelenberg in 1822 verwierf betaalde hij er eveneens
ca. fl. 176 per gemet voor (let wel: toen exclusief Eikendaal).
Zijn weduwe hertrouwde te Steenbergen op 6 juni 1834 met Herman Lodewijk Maria Tackoen en overleed te
Steenbergen op 19 oktober 1841. 472
Tackoen
Herman Lodewijk Maria Tackoen werd ca. 1788 in Mechelen (België) geboren als zoon van Hendrik Arnold Jozef
Tackoen en Elizabet de Kölcken. 473 In o.m. 1817 zijn zij vermeld als inwoners van Mons (Bergen) in Henegouwen.
De grootouders van Herman Tackoen in de mannelijke lijn (Godefridus Gasparus Tackoen, advocaat in de Grote
Raad te Mechelen, en Maria Cornelia de Quertenmont) bezaten in de 18de eeuw huizen en landerijen onder
Moerstraten (gemeente Wouw), Kruisland (gemeente Steenbergen) en in het Oudland te Steenbergen. 474 In
Moerstraten bezaten zij twee hofsteden: “de Eijkenboom” en het “Roodt Tonneken”. 475 Hun zoon Hendrik werd
daarvan eigenaar en bezat ook nog een heideveld en een schaarbos onder de poorterij van Bergen op Zoom. 476
Diens zoon Herman was reeds in 1810 betrokken bij de verpachting van de genoemde huizen en landerijen. 477 In
o.m. 1816 verkocht hij in opdracht van zijn ouders schaarhout en bomen te Moerstraten. 478 Een jaar later was hij
belast met de afhandeling van de boedel van zijn broer Jan Baptist Anthonij Maria Tackoen, in leven legerkapitein
in Nederlandse dienst en overleden te Moerstraten op 22 januari 1817. 479
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Hij werd geboren in Zaamslag 4-2-1785, huwde te Steenbergen 13-8-1809 met Wilhelmina Catharina de
Neve, was in Steenbergen ontvanger der belastingen en is in o.m. 1828 en 1829 samen met zijn schoonzuster
Johanna Dina de Neve vermeld als eigenaar van de hofstede Boschwijk in het Oudland te Steenbergen (MHC,
not. arch. Steenbergen, inv. 250, akte nr. 806, 14-1-1828; idem, inv. 253, akte nr. 971, 17-12-1829).
Louisa Jacoba Wijnmalen werd in Zaamslag op 25-7-1775 geboren en overleed in Zierikzee op 27-4-1818.
Zij huwden in gemeenschap van goederen (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 366, akte nr. 2, 15-4-1834).
Hendrik Arnold Jozef Tackoen woonde op 3-4-1766, 14 jaar oud, sinds 6-6-1765 tijdelijk in Steenbergen en
gewoonlijk in Mechelen. Hij testeerde toen, geassisteerd door de chirurgijn Govert Anthony Smout. Als enige
erfgenaam wees hij zijn vader aan (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 120, fol. 518-519).
In het MHC te Bergen op Zoom bevindt zich de Verzameling Tackoen (gemeente Steenbergen, archiefnr.
966). Daarin zijn diverse stukken opgenomen betreffende het Zuid-Nederlandse geslacht Tackoen. In de door
W.A. van Ham samengestelde inventaris van deze verzameling is een fragmentgenealogie van deze familie
opgenomen.
MHC, Verzameling Tackoen, inv. 68, 9-2-1775. Het grondbezit in het Oudland betrof een weiland in “de
Crabbe”. In Moerstraten bezat Godefridus Tackoen in 1784 80 gemeten en 56 roeden land (Van Loon, 1963,
p. 129)
Idem, inv. 66 en 68.
Idem, inv. 69.
Idem, inv. 69, 70 en 71.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 208, akte nr. 486, 8-11-1816.
Idem, inv. 209, akte nr. 510, 15-2-1817. Op 12-3-1817 werden zijn nagelaten meubelen publiekelijk verkocht
(opbrengst fl. 148,34) (idem, inv. 209, akte nr. 514) en op 17-3-1817 volgde in opdracht van zijn ouders de
verkoop van een landgoed te Moerstraten op een perceel grond van 4,5 gemet met een bijbehorende boerderij
ter grootte van 42 gemeten en 277 roeden en nog enkele losse percelen grond (idem, inv. 209, akte nr. 518).
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Herman Lodewijk Maria Tackoen was gemeentesecretaris van Steenbergen van 1813 tot 1836 en
gemeenteontvanger aldaar van 1826 tot 1835. Na zijn huwelijk met de weduwe van Pieter Carel Wijnmalen,
Anthonia Martina Anna de Weert, gesloten te Steenbergen op 6 juni 1834, verhuisde hij van de binnenstad van
Steenbergen naar Ekelenberg. Daar was hij onder meer actief als verkoper van schaarhout, zoals in 1839, 1840 en
1842. 480 Op 29 december 1848 liet hij publiekelijk op Ekelenberg 46 kavels “zware” beukenbomen en 14 kavels
dito eikenbomen verkopen, hetgeen fl. 961,50 opleverde. 481
Na het overlijden van Anthonia Martina Anna de Weert bleef Tackoen niet lang op Ekelenberg wonen. Enkele
maanden later verhuisde hij naar Moerstraten (toen gemeente Wouw). Op Ekelenberg bleven (waarschijnlijk
gedurende slechts enkele maanden) de knecht Anthony de Jongh en de dienstbodes Petronella Tempers en Jacoba
Maria van Tiggelen achter.
In Moerstraten kreeg Tackoen een verhouding met zijn 19-jarige dienstbode Petronella van den Broek. Uit deze
relatie kwam een zoon Anthonius Tackoen voort (geboren te Moerstraten op 16 november 1842) die door zijn
vader pas op 27 maart 1854 als zoon werd erkend. Deze zoon behoorde tot de erfgenamen van Herman Tackoen
en daardoor tot de verkopers van Ekelenberg in 1855. 482 Herman Tackoen overleed te Moerstraten op 11 december
1854. Hij liet een vermogen na met een geschatte waarde van fl. 88.178,28. 483 Na aftrek van boedelschulden
resteerde een te verdelen bedrag van fl. 54.744,84. Driekwart daarvan (fl. 33.089,88) werd toebedeeld aan zijn
zoon Anthonius Tackoen. Diens moeder erfde niets. 484 De overige erfgenamen van Tackoen waren:
• Josephus Carolus Maria de Quertenmont, griffier van het Hof van Appel te Brussel en aldaar wonend.
• Constance Charlotte Josephine Ogez, echtgenote van Joannes Baptista Edouard Hayez, majoor der
artillerie, wonend te Antwerpen.
• Hypolyte Paul Ogez, grondeigenaar te Brussel.
• Adelaïde Sophie Josephine Ogez, echtgenote van Francois Aimé Ral, doctor in de medicijnen, wonend
te Antwerpen.
• Carolina Maria Josephina Spanoghe, onderwijzeres te Mechelen.
• Mr. Constant Dominique Auguste de Quertenmont, bewaarder der hypotheken en van het Kadaster,
wonend te Dordrecht.
• Theresia Beatrix Henriette de Kölcken, douarière van wijlen Alexander Godefried baron van Voorst tot
Voorst, rentenierster, wonend te Roermond.
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MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 359, 11-1-1839 (opbrengst: fl. 371,25); idem, inv. 289, 21-12-1840
(opbrengst: fl. 369,75) en idem, inv. 292, 24-1-1842 (opbrengst: fl. 705,37).
Er werd voor geadverteerd in de Rotterdamsche Courant van 12-12-1848. De verkoop van de beukenbomen
leverde fl. 391 op en van de eikenbomen fl. 570,50 (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 305, akte nr. 1557,
29-12-1848).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 314, 20-1-1855; idem, inv. 315, 28-11-1855. Zolang Anthonius Tackoen
nog minderjarig was werden zijn belangen behartigd door zijn moeder en voogd. In die hoedanigheden
verkocht zij bijv. op 13-12-1861 en 25-12-1862 schaarhout dat onder meer van de hoeve Eikendaal (toen ook
omschreven als de Pomphoeve) afkomstig was (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 324, aktes 2623 en 2759).
Anthonius Tackoen testeerde te Steenbergen op 21-11-1863 (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 328, akte nr.
2837). Hij trouwde op 5-12-1865 te Steenbergen met Helena Sluijs, geb. te Steenbergen op 16-8-1838,
dochter van Jan Sluijs en Maria Theresia Huijgens. Jan Sluijs was in Steenbergen aanvankelijk onderwijzer
en later dijkgraaf van het Waterschap van de Roosendaalse en Steenbergse Vliet en van de Kruislandse
polders, lid van de gemeenteraad van Steenbergen en van de Provinciale Staten van Noord-Brabant.
Anthonius Tackoen en Helena Sluijs kregen in Steenbergen de volgende kinderen:
• Joanna Petronilla Maria Tackoen, 14-11-1867; zij is in het wijkregister van Steenbergen betreffende het
jaar 1932 (MHC, gemeente Steenbergen, inv. 4396, p. 32) vermeld als eigenaresse van een verhuurde
woning in het Oudland (gelegen in de buurt “Eikelenberg”), zijnde een arbeiderswoning, een van de twee
die in het bezit bleven van haar grootvader van vaderszijde toen het landgoed Ekelenberg in 1855 werd
verkocht aan Jacobus Laurentius van Loon. Joanna Tackoen woonde in 1932 op het adres Wijnhaven 98
te Rotterdam.
• Maria Anna Gerardia Tackoen, 22-1-1869.
• Petrus Johannes Jacobus Tackoen, 17-7-1870.
• N.N. en N.N., een levenloos geboren tweeling (meisjes), 16-8-1872.
Op 18-5-1878 verkocht Anthonius Tackoen land te Moerstraten (GA Roosendaal, not. arch. Wouw, inv.
3538, akte nr. 3347). Op 19-7-1878 hypothekeerde hij een boerderij te Moerstraten (met 15 hectaren, 65 aren
en 4 centiaren) voor fl. 5000 (idem, inv. 3539, akte nr. 3441).
Tot de schatters van het door Herman Tackoen nagelaten vermogen behoorde Jacobus Laurentius van Loon.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 316, akte nr. 2175, 8-5-1856.
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•

Beatrix Cornelia Anna de Kölcken, echtgenote van jonkheer Simon Charles Isidore Joseph de Cerf de
Fieze Fontaine, renteniers te Ophoven, provincie Limburg. 485

Het door Tackoen nagelaten onroerend goed in Steenbergen werd ten behoeve van deze erfgenamen op 21
december 1855 publiekelijk verkocht. 486 Dit bracht fl. 28.000 op, hetgeen als volgt werd gespecificeerd:
Nr.

Omschrijving

1
2

De buitenplaats Eikelenberg met 23 bunders, 38 roeden en 56 ellen 487
Vier percelen bouwland, samen 2 bunders, 80 roeden en 70 ellen in het
Oudland te Steenbergen, sectie Q nrs. 605 t/m 608
Drie percelen weiland, samen 1 bunder, 23 roeden en 80 ellen in het
Oudland te Steenbergen, sectie Q nrs. 609 t/m 611
Vijf percelen weiland en een perceel water, samen 2 bunders, 49 roeden en
20 ellen in het Oudland te Steenbergen, sectie Q nrs. 599 t/m 604
Twee percelen weiland en twee percelen hakhout, samen 2 bunders, 88
roeden en 80 ellen in het Oudland te Steenbergen, sectie Q nrs. 595 t/m 598
Drie percelen weiland en vijf percelen hakhout (deels bouwland), samen 3
bunders, 86 roeden en 90 ellen in het Oudland te Steenbergen, sectie Q nrs.
587 t/m 594
Een perceel rietgors van 3 bunders, 1 roede en 50 ellen in het Oudland te
Steenbergen, sectie R nr. 307

3
4
5
6

7

Koopsom in fl.
18.895
2.494
813
917
1.458
2.718

705

Koper van het landgoed Eikelenberg werd Jacobus Laurentius van Loon. 488
De boerderij Eikendaal (nog steeds ook Pomphoeve genoemd) bleef buiten deze publieke verkoop en werd
daardoor in juridische zin afgekoppeld van Ekelenberg. De notaris noteerde over de hofstede Eikendaal: “behoord
hebbende tot het landgoed Eikelenberg”. 489 Eikendaal (groot 29 bunders, 99 roeden en 3 ellen) kwam in het bezit
van Anthonius Tackoen. 490 Op 25 oktober 1870 werd deze hofstede (die qua eigendom vanaf 1 oktober 1663, toen
Francois de Ram van Hagedoorn I de boerderij kocht, onlosmakelijk met het naastgelegen landgoed Ekelenberg
was verstrengeld) met het oog op de verpachting opgesplitst in dertig kavels die als volgt werden beschreven en
elk voor een periode van zeven jaren werden verhuurd (in de laatste kolom de pachtprijs per jaar in guldens): 491
nr.
485

486

487
488

489

490

491

Omschrijving

Pachter

fl.

Tijdens de publieke verkoop werden de belangen van de twee laatstgenoemde erfgenamen behartigd door
Maarten Koster, een gepensioneerd ritmeester, die hiertoe op zijn beurt was gemachtigd door Jan Egidius
August baron van Voorst tot Voorst, gepensioneerd kolonel, wonend te Roermond.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 315, akte nr. 2126, 28-11-1855 (veilingvoorwaarden), akte nr. 2130, 512-1855 (verslag eerste veilingdag) en akte nr. 2137, 21-12-1855 (verslag van de finale verkoop). Voor de
veiling werd op 2-12-1855 geadverteerd in de Bredasche Courant.
De kadasternummers zijn reeds beschreven in hoofdstuk 1.1.
Door een notariële schrijfwijze zou men kunnen veronderstellen dat “Eikelenberg” in 1861 niet meer bestond.
Op 14-12-1861 vond in opdracht van de landbouwer Johannes Pieterszoon Koenraadt een publieke verkoop
plaats van schaarhout dat afkomstig was van “het voormalige Eikelenberg” en van een bos onder Moerstraten
(MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 324, akte 2624). De correcte formulering had, wat Eikelenberg betreft,
moeten zijn: afkomstig van een bos dat ooit van de eigenaar van Eikelenberg was geweest. Als locatie
verdween Eikelenberg immers na 14-12-1861 niet.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 316, akte nr. 2175, 8-5-1856. Tot de hofstede Eikendaal werden de
percelen gerekend met de kadasternummers sectie Q 69 t/m 78, 584 t/m 586, 612 t/m 635, 642 en 643, 664,
669 en deels 644. De waarde daarvan was (op 31-5-1855) geschat op fl. 18.635.
Anthonius Tackoen kwam in het kader van de verdeling van de nalatenschap van zijn vader ook in het bezit
van diverse percelen land te Moerstraten met een gezamenlijke grootte van 30 bunders, 68 roeden en 43 ellen
(een huis met schuur, wei- en bouwlanden, heide, dennenbossen, hakhout, boomgaard en moestuin). Ze
werden kadastraal als volgt omschreven: gemeente Wouw sectie A (Spreeuwenburg) nrs. 173 t/m 175, 177,
181a, 182 t/m 189, 479 en 480. Voorts: gemeente Wouw sectie B (Moerstraten) nrs. 59, 67 t/m 69, 80 t/m
82, 118 t/m 122, 153 t/m 155, 161 t/m 174, 179, 180 t/m 186, 191, 206, 221 en 222. Er waren toen reeds
percelen land die door Herman Tackoen in Moerstraten werden nagelaten verkocht. De totale waarde van
zijn onroerend goed aldaar werd (op 31-5-1855) geschat op fl. 18.165. De waarde van de percelen die werden
toebedeeld aan Anthonius Tackoen werd (op 8-5-1856) geschat op fl. 9.782,50.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 427, akte nr. 1556, 25-10-1870.
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1

2
3

4

5
6
7
8

9
10
11

12
13
14

15
16

Huis, schuur, bakkeet, tuin, boomgaard en weiland genaamd
Eikendaal of de Pomphoef, groot 1 ha, 10 aren en 60 centiaren,
sectie Q nrs. 70 t/m 73 [buiten de verhuur bleef “de koepel” met
de afzonderlijke opgang]
Bouwland, uitwegend op de noordelijke dreef van Eikelenberg,
groot 28 aren en 30 centiaren, sectie Q nr. 69
Bouwland, genaamd de Pompblokken, gelegen ten zuiden van en
uitwegend op de Hoogstraat, groot 62 aren en 60 centiaren, sectie
Q nr. 75
Bouwland, genaamd de Pompblokken, gelegen als perceel nr. 3,
groot 70 aren, sectie Q nr. 77
Bouwland, genaamd de Pompblokken, gelegen als het vorige
perceel, groot 71 aren en 40 centiaren, sectie Q nr. 78
Bouwland ten zuiden van en uitwegend op de dreef of hoeflaan,
groot 1 hectare en 25 aren, sectie Q nr. 631
Bouwland ten westen van perceel nr. 6, groot 91 aren en 10
centiaren, sectie Q nr. 630
Weiland ten westen van perceel nr. 7, groot 1 hectare, 21 aren en
70 centiaren, sectie Q nr. 629
Bouwland ten westen van perceel nr. 8, groot 80 aren en 20
centiaren, zijnde het noordelijke deel van perceel sectie Q nr. 627
Bouwland ten noorden van en uitwegend op de hoeflaan, groot
99 aren en 60 centiaren, sectie Q nr. 627
Twee percelen weiland, gelegen tegen en uitwegend op de
Oudlandschestraat [anno 2012 de Moerstraatseweg], tezamen
groot 64 aren, sectie nrs. 624 en 625
Bouwland ten zuiden van het vorige perceel, groot 1 hectare, 4
aren en 60 centiaren, sectie Q nr. 623
Bouwland ten zuiden van en uitwegend als perceel nr. 12, groot
73 aren en 30 centiaren, sectie C nr. 620
Bouwland ten oosten van het vorige perceel, groot 40 aren, sectie
Q nr. 621
Bouwland ten oosten van de beide vorige kavels, groot 50 aren
en 90 centiaren, sectie Q nr. 622
Bouwland ten oosten van het vorige perceel en uitwegend op de
hoeflaan, groot 1 hectare en 40 centiaren, sectie Q nr. 617

17

Bouwland ten oosten van en uitwegend op de vorige kavel, groot
67 aren en 20 centiaren, sectie Q nr. 626

18

Twee percelen bouwland ten zuiden van het vorige perceel en
uitwegend over het volgende perceel naar de Kruisdreef, samen
1 hectare en 88 aren, sectie Q nrs. 615 en 616
Bouwland ten zuiden van het vorige perceel en uitwegend over
het volgende perceel naar de Kruisdreef, groot 59 aren en 60
centiaren, sectie Q nr. 614
Bouwland ten oosten van het vorige perceel en uitwegend op de
Kruisdreef, groot 1 hectare, 34 aren en 40 centiaren, sectie Q nr.
612
Weiland tegenover het vorige perceel ten oosten van en
uitwegend op de Kruisdreef, groot 93 aren en 10 centiaren, sectie
Q nr. 628
Weiland, aangeduid als bouwland, ten zuiden van perceel nr. 6
en uitwegend op de dreef bij Christiaan Luijks, groot 1 hectare,
34 aren en 50 centiaren, sectie Q nr. 635

19

20

21

22
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Christiaan Elst, arbeider te
Steenbergen

56

Idem

11

Johannes van Ostaijen,
arbeider te Steenbergen

22

Antonie van Aerselen
(Aarsen), arbeider te
Steenbergen
Johannes van Meel,
arbeider te Steenbergen
Cornelis Theunissen,
arbeider te Steenbergen
Idem

25

Franciscus Johanneszoon
Baselier, landbouwer te
Steenbergen
Willem Joossen, arbeider
te Steenbergen
Johannes Jonkers, arbeider
te Steenbergen
Petrus van Ostaijen,
koperslager te
Steenbergen
Antonie Dekkers, arbeider
te Steenbergen
Johannes van Gils,
arbeider te Steenbergen
Pieter Martienszoon
Bazelier, arbeider te
Steenbergen
Henricus de Baat,
hovenier te Steenbergen
Martinus Magielsen,
landbouwer te
Steenbergen
Gerardus de Baat,
landbouwer te
Steenbergen
Johannes Heijmans,
vlasboer te Steenbergen

95

Cornelis Heijmans,
arbeider te Steenbergen

40

Franciscus van den
Branden, arbeider te
Steenbergen
Leonardus van Terheijden,
herbergier te Steenbergen

52

Martinus Magielsen,
arbeider, “zeggende
landbouwer” te
Steenbergen

60

31
81
67

65
40
56

83
51
29

36
56

50

91

61

23
24
25

26

27

Bouwland ten westen van en uitwegend op de dreef van
Eikelenberg, groot 44 aren en 30 centiaren, sectie Q nr. 634
Bouwland ten noorden van en uitwegend op het vorige perceel,
groot 39 aren, sectie Q nr. 633
Weiland ten zuiden van en uitwegend over de werf van de hoeve
[Eikendaal], groot 1 hectare, 23 aren en 60 centiaren, sectie Q nr.
632
Bouwland ten oosten van en uitwegend op de dreef van
Eikelenberg, groot 1 hectare, 53 aren en 90 centiaren, sectie Q nr.
664
Bouwland ten oosten van en uitwegend over het vorige perceel,
groot 74 aren en 70 centiaren, sectie Q nr. 669

28

Weiland ten oosten van en uitwegend aan de Oudlandschestraat,
groot 61 aren en 70 centiaren, sectie Q nr. 586

29

Bouwland ten zuiden van en uitwegend als het vorige perceel,
groot 1 hectare, 58 aren en 70 centiaren, sectie Q nr. 585

30

Bouwland ten zuiden van en uitwegend als het vorige perceel,
groot 1 hectare, 42 aren en 50 centiaren, sectie Q nr. 584

Antonie van Loon,
arbeider te Steenbergen
Govert de Jong, arbeider
te Steenbergen
Christiaan Elst, arbeider te
Steenbergen

34

Johannes Adriaanszoon
Disco, herbergier te
Steenbergen
Martinus Marijniszoon
Dekkers, arbeider te
Steenbergen
Willem Luijks,
landbouwer te
Steenbergen
Antoni van Aerts,
landbouwer te
Steenbergen
Adriaan van Heijst,
landbouwer te Moerstraten
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33
98

60

53

92
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Het valt in dit overzicht op hoezeer de bij Eikendaal behorende grond verbrokkeld was. Het land werd gespreid
over 26 pachters. Niet minder dan 19 van de 30 percelen werden gepacht door arbeiders uit Steenbergen. De
verpachting leverde Anthonius Tackoen jaarlijks fl. 1695 op. Opmerkelijk is het relatief lage bedrag dat werd
betaald voor de huur van de boerderij in de beperkte betekenis van een hoeve met een boerenhuis, schuur e.d..
Alleen reeds voor de daarbij behorende grond zou men een pachtprijs verwachten van ca. fl. 90. Vermoedelijk
verkeerden de opstallen in een slechte staat. Bepaald werd dat indien de schuur of het wagenhuis door welke
oorzaak dan ook “vernietigd” zouden worden, de huurder niet verplicht was deze gebouwen te repareren of nieuw
op te bouwen.
Van Loon
Op 21 december 1855 werd de grondslag gelegd voor een langdurige verbintenis tussen het landgoed Ekelenberg
en de familie Van Loon toen het voor fl. 18.895 werd gekocht door de Steenbergse burgemeester Jacobus
Laurentius van Loon. Deze werd geboren te Oudenbosch op 1 december 1800 als zoon van Jan Cornelis van Loon
(drossaard te Oudenbosch) en Joanna Elisabeth Praets. 492 Hij vestigde zich in Steenbergen en was daar koopman
(o.m. leerlooier en winkelier), lid van de gemeenteraad (vanaf december 1843), president van het algemeen
armbestuur (1844), burgemeester (1850-1868) en dijkgraaf (in de korte periode 15 oktober 1867 tot 15 november
1868). Hij trouwde te Steenbergen op 22 juli 1828 met Elisabeth Tacx, geboren te Steenbergen op 16 april 1799,
dochter van de succesvolle zakenman Jacobus Tacx (broodbakker, molenaar en belegger in grond) en Maria
Verbeek. Uit dit huwelijk kwamen tien kinderen voort. 493
Jacobus Laurentius van Loon was een gedreven, creatief en zeer succesvol zakenman die, geholpen door het
kapitaal van zijn schoonfamilie, de basis legde voor een familievermogen dat door zijn nazaten verder is
uitgebouwd. Hij zag kans om zijn zakelijke activiteiten vruchtbaar te combineren met functies in het publieke
492

493

Jan Cornelis van Loon werd op 17-7-1769 geboren te Roosendaal (waar zijn vader president-schepen was)
en overleed te Oudenbosch op 2-9-1801. Stamvader van dit geslacht is Joosten van Loon, geboren omstreeks
1517. Diens zoon Peter, geboren in 1542, was schepen van Oosterhout en als zodanig vermoedelijk het eerste
lid van deze familie dat actief was in het openbaar bestuur. Deze familie Van Loon is mogelijk verwant met
een familie Van Loon met wortels in Utrecht. Een bekend lid van dit geslacht is Johan van Loon die als
kolonel betrokken was bij de verdediging van Oostende in de periode 1601-1604. Hij sneuvelde daar op 213-1604. Op 29-3-1604 werd hij (postuum) tot gouverneur van Oostende benoemd. Het was toen bij de Raad
van State nog niet bekend dat hij overleden was (Ten Raa en De Bas, 1913, p. 275). Voor de genealogie van
de Steenbergse familie Van Loon (en andere families met deze achternaam) wordt verder verwezen naar
P.J.E. van Loon, 1886 en 1887; zie voor J.L. van Loon ook: Slokkers, 2009.
Deze kinderen (met hun geboortedatum te Steenbergen) zijn: Jacobus Joannes Kornelis (26-4-1829), Maria
Henrica (28-7-1830), Josephina Adriana (12-9-1831), Dymphna Joanna (24-12-1832), Melania Agnes (6-91834), Johannis Kornelis Herman (16-11-1835), Coleta Maria (14-8-1837), Jacobus Johannes (4-5-1840),
Joannes Cornelis (1-7-1841) en Melania Joanna Adriana van Loon (4-1-1843). Alleen Jacobus Johannes zette
de mannelijke lijn van de familie voort.
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domein. In en buiten Steenbergen belegde hij net zoals zijn schoonvader succesvol in grond. In 1861 was hij buiten
Steenbergen grondeigenaar in Standdaarbuiten, Prinsenland (Dinteloord), Oudenbosch, Oud-Gastel, Wouw, de
Haarlemmermeer (waarin hij kort na de drooglegging, in 1852, investeerde) en in Zeeland (Zuid-Beveland). In
Steenbergen behoorde hij tot de leidinggevende en gezaghebbende patriciërs die een belangrijk aandeel hadden in
de emancipatie van de rooms-katholieken in de stad. Enkele van zijn nazaten hebben deze rol voortgezet. 494
Toen hij het landgoed Ekelenberg kocht bleef hij met zijn gezin wonen in het pand “de Drie Clocxcens” op de
hoek van de Kaaistraat en de Markt. 495 Zoals reeds is vermeld besloot hij om enkele maanden na de aankoop van
het landgoed het daarop gebouwde landhuis te laten slopen. Hij overleed te Steenbergen op 15 november 1868,
zijn echtgenote op 29 april 1877.
Op 19 maart 1856 verpachtte Van Loon delen van de bij Ekelenberg behorende percelen grond. Ze werden
opgesplitst in achttien blokjes en verhuurd voor een periode van slechts een jaar. Alle pachters kwamen uit
Steenbergen. De pachtopbrengst van fl. 465 werd als volgt onderscheiden: 496
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Omvang
in roeden
en ellen
71-66
58-04
15-46
42-57
38-31
20-56
29-08
24-12
40-01
30-64
25-68
37-59
30-35
39-44
22-98
26-39
39-50
34-75

kad. nr.
sectie Q
498
499
499
499
545
545
546
546
546
546
546
543
543
543
652
657
661 en 663
662

Pachter

Adriaan de Rijk, metselaar
Cornelis de Ligt, koopman
Cornelis Bastiaanse, arbeider
Cornelis Ligt, koopman
Bastiaan Timmermans, winkelier
Christiaan Luijks, landbouwer
Adriaan van Wesel, landbouwer
Rochus de Groot, grutter
Cornelis Ligt, koopman
idem
Gijsbertus de Mooij, timmerman
Adriaan van Wesel, landbouwer
idem
idem
Antonij de Jong, arbeider
Henricus Moors, tapper en landbouwer
Adriaan van Wesel, landbouwer
idem

Prijs in fl.

40
24
9
20
19
10
16
21
34
30
21
36
36
36
15
12
41
45

Maria Henrica van Loon werd eigenaresse van het landgoed Ekelenberg op 16 februari 1878. Zij was de oudste
dochter van Jacobus Laurentius van Loon en Elisabeth Tacx. Zij werd in Steenbergen geboren op 28 juli 1830 en
overleed daar (in haar huis in de Kaaistraat, toen genummerd als A 170) op 15 april 1902. In de bevolkingsregisters
van de gemeente Steenbergen betreffende de periode 1874-1880 is zij vermeld als bewoonster van het reeds
genoemde pand in de Kaaistraat, samen met haar zuster Coleta Maria van Loon en een nichtje Coleta Mutsaers
(dochter van haar zuster Josephina). 497 In de beschrijving van haar boedel wordt bij de nagelaten “vaste goederen”
het landgoed Ekelenberg vermeld ter grootte van 23 hectaren, 17 aren en 56 centiaren. Tot die goederen behoorden
ook landerijen buiten Steenbergen, met name in Bergen op Zoom, Dinteloord, Wouw, Oud-Gastel, de
Haarlemmermeer, ’s Heer Arendskerke, ’s Heer Abtskerke en Nisse. 498 Maria Henrica van Loon liet bezittingen
na ter waarde van fl. 197.662,61. Haar broer Jacobus Johannes erfde daarvan een derde deel. De overige
erfgenamen waren elk voor eveneens een derde part: (a) de gezamenlijke kinderen van haar zuster wijlen Josephina
Adriana van Loon (gehuwd geweest met Arnoldus Antonius Mutsaers) en (b) de gezamenlijke kinderen van haar
494

495

496
497

498

Op de r.k.begraafplaats te Steenbergen aan de Nassaulaan getuigen diverse aaneengesloten grafmonumenten van de status van de Steenbergse familie Van Loon.
Reeds in 1640 (of mogelijk al eerder) droeg een pand aan de noordzijde van de Damstraat (Kaaistraat),
waarschijnlijk op dezelfde locatie, deze naam (MHC, oga Steenbergen, inv. 1006, fol. 57).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 316, akte nr. 2158, 19-3-1856.
MHC, gemeente Steenbergen, toegang 905, inv. 4293, p. 105. In dit pand woonden ook haar ouders tot hun
overlijden. In de periode 1880-1900 woonde zij er alleen met haar zus Coleta Maria (MHC, gemeente
Steenbergen, toegang 905, inv. 4301).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 538, akte nr. 72, 25-4-1902. Tot haar nagelaten roerende goederen
behoorden ook paardenkoetsen ter waarde van fl. 700, paardentuig ter waarde van fl. 100 en twee paarden
ter waarde van tezamen fl. 700. Voorts flessen wijn en andere dranken ter waarde van fl. 400.
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zuster wijlen Dymphna Johanna van Loon (gehuwd geweest met Louis Ghislain Karel Hendrik Robert). Tot de
baten van de boedel behoorde een legaat van fl. 60.000, nagelaten door haar zuster Coleta Maria van Loon
krachtens haar testament d.d. 5 februari 1896.
Als eigenaar van het landgoed Eikelenberg werd Maria Henrica van Loon opgevolgd door haar broer Jacobus
Johannes van Loon. Deze werd in Steenbergen op 4 mei 1840 geboren. Hij werd er evenals zijn vader burgemeester
(1881-1909) en dijkgraaf van de polder van Kruisland, de beide Cromwielen en het Oudland. Bovenal was hij er
een succesvol zakenman, vooral door de oprichting (samen met Johannes Adrianus de Ram uit Bergen op Zoom)
van een bietsuikerfabriek. 499 Hij huwde met Elisabeth Cornelia Henrica Verheijen van Estvelt, geboren te
Boxmeer op 10 maart 1850, overleden te Steenbergen op 9 september 1918, dochter van Jacob Adriaan Michiel
Wouter Verheijen van Estvelt en Maria Elisabeth Hengst. Zij kregen in Steenbergen tien kinderen. 500 In 1880 liet
Jacobus Johannes van Loon op de hoek van de Kaaistraat en de Burgemeester van Loonstraat te Steenbergen een
prestigieuze villa bouwen die aanvankelijk fungeerde als woonhuis van zijn gezin, later als kantoor van de
Steenbergse suikerfabriek en anno 2012 als een appartementencomplex.

De “witte villa” van de familie Van Loon omstreeks 1900.
Jacobus Johannes van Loon verwierf het landgoed Ekelenberg uit de nalatenschap van zijn zuster Maria Henrica
voor een bedrag van fl. 24.500; zijn totale erfdeel bedroeg fl. 65.887,54. 501
499

500

501

Sluyterman, 1996; Sluyterman, 1995; voorts: MHC, arch. van de beetwortelsuikerfabriek Van Loon, De Ram
& Co te Steenbergen, 1871-1920. De komst van deze suikerfabriek betekende een belangrijke economische
impuls voor de stad Steenbergen. Ze was onderdeel van een meeromvattende industrialisatie in de tweede
helft van de 19de eeuw (Van Ham, 1958, p. 163-166).
Deze kinderen (met hun geboortedata te Steenbergen) zijn: Jacobus Antonius Alphonsus Maria van Loon (17-1874) (hij was burgemeester van Steenbergen in de periode 1910-1919 en zette de mannelijke lijn van de
familie voort), Joseph Alphonsus Maria van Loon (30-3-1877), Arnoldus Franciscus Alphonsus Maria van
Loon (23-12-1878), Antonius Josephus Alphonsus Maria van Loon (39-9-1880), Elisabeth Maria Alphonsa
van Loon (8-7-1882), Alphonsus Maria Jacobus van Loon (30-5-1884), Laurentius Alphonsus Maria van
Loon (18-3-1886; overl. 1-11-1886), Laurentius Maria Alphonsus van Loon (geb. 13-2-1888), Augustus
Alphonsus Maria van Loon (12-9-1890) en Maria Alphonsa Coleta van Loon (12-12-1892).
Het landgoed werd als volgt omschreven: “Het Landgoed Eikelenberg onder Steenbergen, bestaande uit
huizen, stal, schuur, bouw- en weilanden, hakhout, moestuin, opgaande bomen, water en overweg, kadaster
Sectie Q nummers 498, 499, 543, 546, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 645, 646, 647, 648, 649, 652, 653, 654,
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Op 18 augustus 1890 kwam ook het landgoed Padmos (de hofstede met bijbehorende bossen, bouw- en weilanden
en dreven, tezamen groot 23 hectaren, 84 aren en 40 centiaren) voor een bedrag van fl. 18.650 in zijn bezit (zie
hoofdstuk 2.2). 502 Vanaf 1904 bezat hij dus beide landgoederen. Een dergelijk gecombineerd eigendom was in de
geschiedenis van Ekelenberg en Padmos nog niet voorgekomen.
Na het overlijden van Jacobus Johannes van Loon op 20 maart 1916 bleven Ekelenberg en Padmos in het bezit
van de familie Van Loon, zij het vanaf 1923 in een gewijzigde juridische vorm, nadat het landgoed was ingebracht
in de Steenbergse Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen NV (later BV).
Enkele leden van de familie Van Loon die als eigenaar of mede-eigenaar betrokken waren bij het landgoed
Ekelenberg, direct dan wel via de Steenbergse Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed zijn:

J.L. van Loon (1800-1868)

J.J. van Loon (1840-1916)

Dr. J.A.A.M. van Loon (1874-1940)

Ir. G.M.L. van Loon (1935-)

502

654, 656, 657, 658, 660, 661, 662, 663, 665, 666, 667, 668, 772, 659, 544 en 545, te zamen groot drie en
twintig hectaren, zeventien aren en zes en vijftig centiaren.” Vergeleken met de kadastrale omschrijving van
het landgoed in 1855, toen het eigendom werd van Jacobus Laurentius van Loon, ontbreekt het
kadasternummer sectie Q nr. 644; toegevoegd is het nummer sectie Q nr. 772. De omvang van het landgoed
nam in bescheiden mate toe van 23.5.28 naar 23.17.56 hectaren.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 468, aktes nr 154 en 156, resp. van 4-8-1890 en 18-8-1890. Jacobus
Johannes van Loon werd eigenaar van de percelen grond die kadastraal werden omschreven als Steenbergen
sectie Q, nrs. 500 t/m 535 plus de percelen nrs. 739 en 787.
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J.L. van Loon, J.J. van Loon en Dr. J.A.A.M. van Loon waren elk burgemeester van Steenbergen. 503 Ir. G.M.L.
van Loon sloot in 1997 zijn in zakelijk opzicht succesvolle werkzame leven af als voorzitter van de concerndirectie
van CSM n.v. (voorheen n.v. Centrale Suiker Maatschappij), onder meer voortgekomen uit de bietsuikerfabriek
Van Loon, De Ram & Co die in 1871 mede op initiatief van J.J. van Loon in Steenbergen werd opgericht. 504

De suikerfabriek te Steenbergen in 1904.
Brabants Landschap
Sinds 27 oktober 1983 is het landgoed Ekelenberg eigendom van en wordt het beheerd door de Stichting Het
Noordbrabants Landschap (kortweg: Brabants Landschap), als onderdeel van het natuurgebied het Oudland dat
ca. 144 hectaren groot is en waarvan (anno 2012) 96,5 hectaren eigendom zijn van het Brabants Landschap. 505
Sinds 1932 ijvert deze stichting voor het behoud van natuur- en landschapsschoon in Noord-Brabant. Anno 2012
heeft de stichting verspreid over deze provincie circa 16.500 ha in eigendom en beheer.
In 1997 heeft Brabants Landschap voor het Oudland (en voor de gebieden de Roode Weel, de Vierhoevense
Watergang en het Pottersbos) een beheersplan vastgesteld met de volgende doelstellingen: 506
• Instelling van het voor de ontwikkeling van de natuurwaarden meest optimale waterpeil.
• Handhaving van de heersende rust op het landgoed, door ons bezit niet open te stellen voor publiek [NB:
deze doelstelling is eind 2011 gedeeltelijk losgelaten door de aanleg van een wandelroute door een deel
van het gebied].
• Ontwikkeling van zo natuurlijk mogelijke bos-, mantel- en zoomvegetaties door omvorming van
bestaande produktiebossen.
• Ontwikkeling van bloemrijk grasland, kwelmoerashooiland en schraalland, naar gelang de potenties en
ontwikkelingsmogelijkheden.
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Zij waren dit in de periode 1850-1919 niet onafgebroken. Van 1869 tot 1881 werd het burgemeesterschap
van Steenbergen vervuld door Jan Willem Laane.
Na zijn pensionering maakte Gerard van Loon zich verdienstelijk voor de monumentenzorg in Nederland,
onder meer in het kader van de Vereniging Hendrick de Keyser.
In 1976 werd Brabants Landschap eigenaar van het natuurgebied de Roode Weel in de polder van Kruisland
(groot: 30,4 hectaren), in 1994 uitgebreid met 12 hectaren aan de oostzijde daarvan. In 1983 kocht Brabants
Landschap ook het natuurgebied de Vierhoevense Watergang in de polder van Kruisland (groot: 7 hectaren)
en het Pottersbos ten zuidwesten van Moerstraten (groot 21,4 hectaren, later uitgebreid met ruim 9 hectaren).
In augustus 2012 bezat Brabants Landschap in het Oudland 91 hectaren. Enige maanden later werden daaraan
5,5 hectaren toegevoegd als uitvloeisel van natuurcompensatie ten behoeve van de aanleg van de autoweg A
4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom.
Brabants Landschap, 1997, p. 31-32.
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•

Handhaving van het karakteristieke populierencoulissen landschap door rijbeplantingen van populier te
herplanten met populier.
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De gekleurde percelen in het Oudland (bezien vanuit het zuiden) die anno 2012 eigendom zijn van Brabants
Landschap. De lichtgroene zijn graslanden en de donkergroene bospercelen.
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Enige conclusies over de eigenaren van Ekelenberg
Het landgoed Ekelenberg was vaak in het bezit van personen die in het openbaar bestuur van de stad en het land
van Steenbergen een vooraanstaande rol speelden als gouverneur, drossaard, thesaurier, schepen, stadhouder,
burgemeester of stadssecretaris. In de gepresenteerde bezitsvolgorde gold dit voor: Isaack Noirot, Matthias Reijns,
Francois de Ram van Hagedoorn I, Cornelis Johannes Bloys, Emmericus de Weert Corneliszoon, Pieter Carel
Wijnmalen, Herman Lodelijk Maria Tackoen, Jacobus Laurentius van Loon, Jacobus Johannes van Loon en (als
mede-eigenaar van de Steenbergse Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende Goederen) Jacobus Antonius
Alphonsus Maria van Loon. Het is dan ook begrijpelijk dat het landhuis Ekelenberg wel eens is omschreven als
het huis van de gouverneur of burgemeester van Steenbergen hetgeen in formeel opzicht niet juist is omdat het
huis nimmer het karakter heeft gehad van een officiële ambtswoning.
Eigendomstransities voltrokken zich op Ekelenberg meestal in familieverband. 507 Drie families hebben in de
geschiedenis van het landgoed in de periode 1634-1983 een hoofdrol vervuld, elk gedurende een opmerkelijk lange
tijd. In de eerste plaats het geslacht De Ram van Hagedoorn dat het landgoed vanaf 1650 tot ontwikkeling bracht
en er pas na het overlijden van Magdalena de Ram (baronesse van Buddenbrock) in 1752 afstand van deed. Vanaf
1754 tot eind 1855 speelde het geslacht De Weert op Ekelenberg een belangrijke rol. Dat gebeurde ogenschijnlijk
aanvankelijk ietwat onzichtbaar, maar de relatie tussen dit geslacht en het landgoed nam een aanvang toen de
Steenbergse stadhouder Cornelis Johannes Bloys huwde met Willemina de Weert, weduwe van Jacobus van Pelt.
Zij is de moeder van Paulus Hendrik van Pelt die in 1770 eigenaar van Ekelenberg werd. Emmericus de Weert
Corneliszoon erfde Ekelenberg van diens echtgenote en de latere eigenaren Pieter Carel Wijnmalen en Herman
Lodewijk Maria Tackoen konden Ekelenberg vooral verwerven dank zij hun huwelijk met een lid van de familie
De Weert. Aan de verbinding tussen deze familie en Ekelenberg kwam een einde toen het landgoed eind 1855
door Jacobus Laurentius van Loon werd gekocht. De relatie had, net zoals bij de familie De Ram van Hagedoorn,
ruim 100 jaar geduurd.
Nog langduriger was de band tussen de familie Van Loon en Ekelenberg. Deze begon in 1855 en werd afgesloten
(afgezien van het jachtrecht) toen het landgoed door de Steenbergse Maatschappij tot Exploitatie van Onroerende
Goederen (eigendom van de familie Van Loon) in 1983 werd verkocht aan het Brabants Landschap.
De families De Ram, De Weert en Van Loon waren elk gefortuneerd en daardoor niet alleen in staat het landgoed
aan te kopen en het bezit ervan te continueren na een generatiewisseling, maar ook om het te onderhouden.
In de geschiedenis van Ekelenberg is ook een opmerkelijke rol gespeeld door het geslacht Wijnmalen. Diverse
leden van deze familie waren in de periode 1798-1833 in uiteenlopende rollen bij het landgoed betrokken.
Het moet aannemelijk worden geacht dat bij de verwerving, uitbreiding en instandhouding van Ekelenberg
(evenals van Padmos) naast economische motieven (de houtverkoop genereerde jaarlijks betekenisvolle
inkomsten) ook statusoverwegingen een rol hebben gespeeld. Met het landgoed kon worden gepronkt. Het bezit
ervan verschafte de eigenaren prestige en uiteraard, door de fraaie ligging en uitrusting, ook veel plezier. Het moet
er aangenaam toeven zijn geweest. Met het bezit ging het jachtrecht gepaard en ook dit werd destijds als een
waardevol bestanddeel van sociaal kapitaal van een familie beschouwd.

507

Eigendomsoverdracht in familiekring is ook bij andere landgoederen in Noord-Brabant gebruikelijk; zie
Custers, p. 11.
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Van een gesloten naar een toegankelijk landgoed
In 2011 is in een deel van het Oudland nabij de Welberg een wandelroute van ca. 6 kilometer aangelegd, genaamd
“Ommetje Bergh & Vaert”. 508 De route loopt over en langs de landgoederen Ekelenberg en Padmos. 509 Door de
aanleg ervan is de geheimzinnige sfeer waarmee zij door hun gesloten karakter eeuwenlang waren omringd
doorbroken.

508
509

Deze wandelroute is op 17-12-2011 officieel geopend.
http://www.dorpsraadwelberg.nl/dr/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=59.
94

De ligging van Ekelenberg en Padmos anno 1731. 510

510

BHIC, Kaarten Hattinga, 343-590; vervaardigd door Cornelis van Bommel in 1731 en gekopieerd door D.W.C.
Hattinga in 1746.
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Deel 2
Het landgoed Padmos
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2.1 Het ontstaan en de situering van het landgoed Padmos
Padmos ligt in het zuidoostelijke deel van het Oudland te Steenbergen. Het landgoed is toegankelijk vanaf de
Boomdijk, de weg van Steenbergen naar Wouw aan de noordoostzijde van het Oudland. 511
Betrouwbare gegevens over de datering ontbreken. Algemeen wordt verondersteld dat Padmos dateert uit de 13de
eeuw. Een gezaghebbend lijkende bron voor deze aanname is het besluit van de staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, genomen op 26 augustus 2003, om aan de locatie Padmos te Steenbergen (d.w.z. het
terrein met daarin de restanten van het slot Padmos) de status toe te kennen van een beschermd archeologisch
monument. 512 In het aanwijzingsbesluit staat dat de beschermde locatie de restanten omvat van het slot Padmos,
“van oorsprong een 13de eeuwse hoeve, mogelijk met oudere voorgangers, die in de 14 de eeuw is versterkt.” Ter
onderbouwing wordt verwezen naar een “klein historisch onderzoek” dat in 1998 is uitgevoerd door A.C. Padmos.
Deze toont zich echter over de datering van de locatie uiterst onzeker. Hij schreef op 3 februari 1998 aan de
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB): “Over het ontstaan van het “Slot Padmos” in zijn
eenvoudigste vorm wordt wel verondersteld voor 1367 want het bevindt zich op het oudste land wat niet was
ingedijkt in de 11de en 12de eeuw. Ik hoop zo dat u [de ROB] hierover wat kunt ontdekken, zowel over het ontstaan
van het Slot Padmos als over de ontmanteling in de jaren 18….[later, op 1 juli 1999, zou A.C. Padmos aan de ROB
berichten dat hij had vastgesteld dat het slot in 1861 verdwenen was].” In zijn (handgeschreven) notitie (die niet
meer dan twee bladzijden omvat) verwijst de auteur naar een boedelbeschrijving van een van de eigenaren van
Padmos uit 1753, maar dit document bevat over de ouderdom van het landgoed geen enkele aanwijzing. Dit geldt
ook voor een door A.C. Padmos vermelde en in het aanwijzingsbesluit aangehaalde kaart van het Oudland uit 1805
waarop Padmos is afgebeeld. In een aanvullende notitie d.d. februari 1999 over de geschiedenis van Padmos,
eveneens aanwezig in het archief van de ROB, stelt A.C.Padmos dat de hoeve Padmos in 1367 is versterkt. Ook
voor deze stelling wordt geen bron vermeld.
In het aanwijzingsbesluit uit 2003 wordt voorts verwezen naar een in 1999 uitgevoerd archeologisch
booronderzoek op het Padmosterrein, in het bijzonder op het zuidoostelijke deel daarvan, waar 34 boringen werden
uitgevoerd. 513 Dit onderzoek toonde aan dat er op dit deel van het terrein (het zogeheten kasteelterrein, in de
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Het landgoed Padmos is in archivalia betreffende de 16de eeuw tot heden wisselend omschreven als een hoeve
en als een slot, waarmee dan in beide gevallen veelal het gehele domein van het landgoed werd bedoeld
bestaande uit het slot (ook kasteel genoemd) in de beperkte betekenis, de bijbehorende boerderij met opstallen
en de omliggende landerijen (zaai-, wei- en boslanden). Incidenteel is het landgoed als een buitenplaats
omschreven. In de onderhavige studie zal, kortweg, voor het gehele complex de aanduiding landgoed (zoals
is omschreven in hoofdstuk 1.1) worden gebruikt. De territoriale afbakening daarvan veranderde (in elk
geval) vanaf de 16de tot en met de 20ste eeuw regelmatig ten gevolge van eigendomstransities. Nieuwe
eigenaren verkochten nogal eens afzonderlijke percelen en/of voegden er nieuwe aan toe. Niet al deze
transities zijn in de archivalia teruggevonden. Veel kaartmateriaal betreffende het landgoed ging verloren,
onder meer omdat het in bezit kwam van eigenaren waarvan geen familiearchieven zijn overgeleverd. Het
bronnenmateriaal betreffende vooral de 13de tot en met de 16de eeuw vertoont forse lacunes.
Dit besluit werd genomen krachtens de artikelen 3 en 4 van de Monumentenwet 1988, gelet op ingewonnen
adviezen van de gemeente Steenbergen en van de Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant,
gehoord de Raad voor Cultuur. Deze Raad adviseerde (op 6 juni 2003) positief over het voornemen om aan
de locatie Padmos de status van wettelijk beschermd monument toe te kennen omdat het terrein van nationale
betekenis werd geacht vanwege zijn zichtbaarheid, zeldzaamheid en gaafheid. Padmos verkreeg het
monumentnummer 524992. De kadastrale locatie van het monument is omschreven als gemeente
Steenbergen, secties AB, perceelnummers 167 (gedeeltelijk) en 172. Het laatstgenoemde perceel is het
zogeheten kasteelterrein. Anno 2012 is het adres van de locatie: Boomdijk Steenbergen, postcode 4650 AA,
kadaster nr. 15124/119. De aanwijzing als archeologisch monument impliceert dat een vergunning vereist is
voor:
• Het verrichten van bouwvergunningplichtige werkzaameden.
• Het aanbrengen van verhardingen.
• Het ophogen of verlagen (egaliseren) van het terrein.
• Het wijzigen van het grondwaterpeil.
• Het dempen van watergangen of depressies.
Wel mag het beschermde terrein worden “verstoord” tot een diepte van 25 cm onder het maaiveld.
Dit onderzoek is uitgevoerd door J. van Gool onder leiding van Prof. Drs. H.L. Janssen en W.J.H. Verwers
in het kader van een meeromvattend project om kasteelterreinen te waarderen. In het besluit inzake de
aanwijzing van Padmos wordt vermeld dat de resultaten van dit onderzoek zich bevinden in het Centraal
Monumenten Archief van de ROB. Een integraal verslag daarvan kon echter in 2012 in dit archief niet worden
getraceerd, wel enkele schetsen van de uitgevoerde boringen (NB: in dit archief heeft het dossier Padmos het
nummer 49E-003).
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noord-zuidrichting 50 en in de oost-westrichting 75 meter lang) inderdaad nog funderingen van gebouwen
aanwezig zijn. 514 Op een diepte van 35 centimeter werden puinresten aangetroffen. Over de ouderdom van die
gebouwen leverde het booronderzoek evenwel geen gegevens op. 515
In geen van de door mij onderzochte archieven betreffende de geschiedenis van stad en land van Steenbergen en
van West-Brabant meer in het algemeen zijn aanwijzingen gevonden voor de stelling dat Padmos reeds in de 13 de
eeuw (en laat staan al eerder) als een hoeve bestond. 516 Kaartmateriaal uit die tijd ontbreekt.
Over de vroegste geschiedenis van Padmos kan dus vooralsnog slechts worden gespeculeerd. Dat deze locatie
dateert uit de 13de eeuw is (tot dusver) nimmer bewezen, maar is wel goed denkbaar. Padmos is gesitueerd in het
Oudland van Steenbergen en het staat vast dat dit land reeds in de 13 de eeuw werd bewoond. In de tweede helft
van die eeuw ontstond in het noordelijke deel een nederzetting die de basis zou leggen voor het ontstaan van de
stad Steenbergen (zie hoofdstuk 1.1). Het kasteelterrein van Padmos ligt op een hoger gelegen deel van het
Oudland en het is aannemelijk dat een vroege bewoning vooral daar heeft plaatsgevonden, gelet op het gevaar van
overstromingen. Het Oudland is pas ca. 1331 bedijkt. Padmos behoort daar mogelijk tot de oudste nederzettingen.
De monumentenstatus van Padmos moge dan steunen op discutabele historische referenties, zeker is wel dat op
het beschermde terrein in de 16de eeuw een gebouw gesitueerd was dat kenmerken vertoonde van een kasteel. Dat
dit terrein in 2003 is gekwalificeerd als een archeologisch monument is dan ook begrijpelijk. Over de waarde van
de locatie wordt in het aanwijzingsbesluit onder meer het volgende opgemerkt. “Het terrein is volledig gaaf … en
blijkens boringen hebben er geen verstoringen plaatsgevonden en is het muurwerk [van het slot] nog aanwezig.
De grachten zijn nog als sloten en greppels aanwezig en hebben, gezien de hoge grondwaterstand, een hoge
potentie waar het gaat om goed geconserveerd biologisch materiaal. Het kasteel is een van de weinige
kasteelterreinen in het westelijk deel van Noord-Brabant en heeft daarmee een hoge zeldzaamheidswaarde. De
gaafheid van het terrein en de goede conservering in de dichtgeslibde (delen van) grachten geeft het complex
eveneens een hoge informatiewaarde.” Voorts wordt opgemerkt dat het terrein een hoge “ensemblewaarde” heeft
die betrekking heeft op het landschap rondom het kasteelterrein met aan de ene zijde het wat hogere Oudland en
daarnaast de nieuwere polders.
Anno 2012 wordt overwogen om de belevingswaarde van deze locatie te verhogen door het beter zichtbaar maken
van de omgrachting en het gedeeltelijk ontgraven van de gedempte grachtdelen.
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Noordwestelijk van het kasteelterrein ligt een perceel dat 25 meter breed en 55 meter lang is. Anno 2012 is
dit perceel in gebruik als bos. Het is beplant met populieren en elzen. Tussen het kasteelterrein en dit
noordwestelijk perceel lag oorspronkelijk een deel van de slotgracht (zie met name de afbeelding van Padmos
uit 1805). Ten opzichte van het omliggende maaiveld heeft het kasteelterrein anno 2012 een hoogte van ca.
1,5 meter. Het is begroeid met gras. De bodemgesteldheid ervan is zand. Het terrein ligt in een voormalig
kweldergebied.
In de periode 17-3-2004 tot 29-3-2004 is de monumentenstatus van het kasteelterrein Padmos in opdracht
van de ROB nog eens onderzocht. Nagegaan werd of de juiste procedures waren gevolgd en of de vereiste
bronnen voor de toekenning waren geraadpleegd. Geconcludeerd werd dat de monumentenstatus terecht was
verleend. Het betreffende terrein verkreeg een definitieve bescherming met ingang van 29-1-2004. Een
kritische reflectie op de historische fundering van het besluit bleef achterwege. Het door A.C. Padmos
uitgevoerde “klein historisch onderzoek” bleef voor de ROB ook na de herwaardering de basis voor
conclusies over de ouderdom van het kasteelterrein en van de daarop verrezen bebouwing. Het rapport
betreffende de herwaardering bevindt zich in het CMA van de ROB (nr. 49E-003).
Op 16-7-2004 is het kasteelterrein van Padmos in het kader van het project Actualisering
Monumentenregister gevisiteerd door de Stichting Archeologische Monumentenwacht Nederland (AMW) te
Amersfoort. Een verslag daarvan d.d. 4-8-2004 bevindt zich eveneens in het archief van het CMA van de
ROB (nr. 49E-003). Dit verslag bevat over de historie van Padmos geen nieuwe informatie. In de periode
mei-juni 2011 heeft de AMW in opdracht van de Stichting Het Noordbrabants Landschap de toestand van
het kasteelterrein van Padmos nogmaals onderzocht. Ook dit leverde voor de historische reconstructie geen
nieuwe gegevens op, wel diverse constateringen over de toestand op dat moment.
Eminente door mij geraadpleegde deskundigen op dit terrein, in het bijzonder Dr. W.A. van Ham en Dr.
K.A.H.W. Leenders, hebben evenmin aanwijzingen voor een 13de eeuwse datering getraceerd.
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De locatie en de codering van het Padmosmonument te Steenbergen.
Vermoedelijk was Padmos oorspronkelijk een complex bestaande uit een versterkte woning met bijbehorende
landerijen. 517 Dergelijke wooncomplexen kwamen in de middeleeuwen tot ontwikkeling, veelal op iniatief van
ridders. Betrouwbare, doch beperkte gegevens over de bewoning van Padmos dateren uit de 16 de eeuw. De naam
van het landgoed is vanaf deze eeuw op uiteenlopende manieren omschreven: Padmos, Patmus, Pathmos,
Paddemoes en Paddemoose. 518 De betekenis van de naam is niet duidelijk. 519 Het is waarschijnlijk dat het
landgoed pas in de eerste helft van de 16 de eeuw deze naam heeft gekregen. In de archivalia betreffende eerdere
perioden is de naam Padmos (of een vergelijkbaar toponiem) als aanduiding van een boerderij, een kasteel of een
stuk grond in Steenbergen niet aangetroffen. 520
Het oorspronkelijke landgoed Padmos is mogelijk identiek met de in 1456 vermelde “hoeve [hofstede], huizingen
[gebouwen], landen en beemden” gelegen in het Oudland aan de “vaert” en de “brugge” van Oud Cromwiel en de
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Vgl. Leenders, 1999, p. 4 en 5.
In het Steenbergse dialect wordt Padmos ook wel aangeduid als “Pallemoes”.
De naam Padmos is internationaal bekend als het Griekse eilandje waar de apostel Johannes de Openbaringen
heeft geschreven. In Nederland komen we naam behalve in Steenbergen tegen als aanduiding van wijken,
straten en boerderijen in o.m. Den Haag, Enschede, Franeker, Lonneker, het eiland Tholen (tussen Poortvliet
en Scherpenisse) en Wolphaartsdijk. De VOC liet in 1722/1723 het schip “Padmos” bouwen dat in 1747 uit
dienst werd genomen. De naam van het Steenbergse Padmos kan niet in verband worden gebracht met de
naam van een gebied in het Oudland. Er is in dit gebied geen locatie bekend waarnaar de hoeve c.q. het slot
Padmos kan zijn vernoemd.
Mogelijk is de naam Padmos (of een vergelijkbare schrijfwijze) in Steenbergen in de 16 de eeuw ook gebruikt
als aanduiding van een locatie (in dat geval mogelijk een boerderij) in de polder Westland. Op een kohier
van belastingplichtigen in die polder uit ca. 1569 komen twee personen voor die als “opt Pathmos” worden
omschreven te weten: Quirijn en Commer. Quirijn wordt vermeld na Marinus opte Bert. Bert (of beter: Berct)
is een locatie in het Westland waar Cornelis Crijnse Padtmos in de eerste twee decennia van de 17de eeuw
pachtboer was. Op hetzelfde kohier betreffende de polder Oudland is Michael opt Pathmos vermeld (MHV,
oga Steenbergen, inv. 2093). Na 1569 is het toponiem Pathmos in het Westland niet aangetroffen. Het valt
(dan ook) niet uit te sluiten dat de benaming van de Westlanders Quirijn en Commer als “opt Pathmos”
(althans in 1569) verwees naar hun familienaam, waarvan de betekenis kan worden herleid tot de locatie
Padmos in het Oudland.
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dijk van het Oudland [de Boomdijk].” 521 Op die locatie heeft vermoedelijk destijds geen andere boerderij gelegen
dan die welke later Padmos is genoemd.
Het toponiem Padmos in het Oudland van Steenbergen is zowel gebruikt als aanduiding van een slot (kasteel) als
van de daarbij behorende boerderij. Vermoedelijk was er aanvankelijk slechts één hoofdgebouw dat hoeve of
hofstede werd genoemd. Dit gebouw maakte, waarschijnlijk in de 16de eeuw, plaats voor een kasteeltje, mogelijk
nadat eerst de oorspronkelijke hoeve defensief was versterkt. Daarnaast verrees, aan de zuidoostzijde, een
afzonderlijke hoeve in de betekenis van een boerenhuis met schuur. 522 De benaming slot of kasteel treffen we in
de archivalia pas aan in de 16de eeuw, waarschijnlijk niet toevallig gelijktijdig met het toponiem Padmos, dat
vermoedelijk gekoppeld werd aan het “herenhuis”. Dergelijke buitenhuizen verkregen destijds namen waarmee
hun herkenbaarheid en voornaamheid konden worden uitgedrukt. Op 10 januari 1547 verkoopt ridder Willem van
Immerseel, dan eigenaar van Padmos, bomen aan een timmerman die deze mag kiezen uit een door Jan Pauwels
aangewezen quote. Deze Pauwels is omschreven als kastelein, hetgeen destijds de betekenis had van
kasteelbewoner of slotvoogd. 523 Op dat moment is er dus klaarblijkelijk sprake van een kasteel. Vanaf 1565 komt
de aanduiding slot of kasteel in de archivalia over het terrein veelvuldig voor. De boerderij (veelal omschreven als
een boerenhuis met schuur) wordt dan in de beschrijving van het gebied apart onderscheiden.
De vermoedelijk oudste afbeelding van Padmos treffen we aan op een kaart van de regio rondom Bergen op Zoom
(ten westen van de lijn Klundert-Zevenbergen-Hoeven) die in 1565 is vervaardigd door de landmeters Jan
Symonssone uit Gastel en zijn Bredase collega Cornelis Pieterssone. 524 Aan deze kaart (die wel wordt omschreven
als “de Gastelse kaart” omdat het dorp Oud-Gastel erop centraal is afgebeeld ) ligt een in april 1565 gesloten
accoord ten grondslag tussen de Sint-Bernardusabdij (als een cisterciënzerabdij gesticht te Vremde in 1237,
verhuisd naar Hemiksem in 1246 en anno 2012 gevestigd te Bornem) en de markies van Bergen op Zoom over
hun eigendomsverhoudingen in West-Brabant waarover geruime tijd conflicten hadden bestaan. De kaart was het
sluitstuk van de beslechting daarvan. 525 Niet eerder was het genoemde gebied van West-Brabant zo gedetailleerd
in beeld gebracht. Op de originele versie is Padmos als volgt gesitueerd: 526
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MHC, ora Steenbergen, inv. 1706, fol. 131, 7-2-1456. Goevaert Willem Meetssoen verkoopt dan aan Jacob
van Grimmesteyn een erfrente van 1 pond Brabants met als onderpand de genoemde hofstede, waar Goevaert
dan woont. In de bedijkingsoorkonde van de in 1445 bedijkte polder Nieuw Cromwiel wordt het grondgebied
van deze polder onder meer omschreven als “oostwaarts aan de Wouwse dijk binnen het Oude Cromwiel”
(Delahaye, 1972, p. 239). Met Oud Cromwiel kan dus (een deel van) de later zo genoemde polder Nieuw
Cromwiel zijn bedoeld. Tussen de na 1445 gewoonlijk zo genoemde polder Oud Cromwiel en het Oudland
heeft waarschijnlijk nimmer een “brugge” gelegen, tenzij het (nog bestaande) bruggetje wordt bedoeld tussen
de Boomdijk en het Oudland dat toegang gaf tot het terrein dat later Padmos is genoemd. Het is ook denkbaar
dat met de “brugge” het “kruisriool” is bedoeld tussen de polder Nieuw Cromwiel en het Oudland.
Een dergelijke ontwikkeling kwam bij buitenplaatsen meer voor. Dessing (2012, p. 12) schrijft: “Hofsteden
waren van oosprong pachtboerderijen. Deze waren meestal eigendom van stedelingen. Bij de verpachting
bedong de eigenaar dat één kamer, meestal de mooiste ruimte, als zijn zomerverblijf beschikbaar moest
blijven, de herenkamer. De eigenaar nam gaandeweg steeds meer ruimten van zijn eigen hofstede in beslag:
de pachtboer verkaste op den duur naar een andere behuizing of raakte de pachtboerderij kwijt”.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1508, fol. 673.
Op een oudere (anonieme) kaart van West-Brabant naar de situatie van ca. medio 16 de eeuw komt Padmos
niet voor, evenmin als diverse andere toen reeds bestaande hofsteden; zie: MHC, Beeldbank, ARR-D1;
Slootmans, 1942, de afgebeelde kaart tussen de bladzijden 96 en 97.
De beslechting was evident in het nadeel van de abdij van Bornem; zie Van Nispen en Jacobs, 1987, p. 8991. De geschiedenis van de abdij is op hoofdlijnen beschreven door Marcus, 1964.
De originele versie uit 1565 en kopieën daarvan uit 1870 en 1917 berusten in het archief van de abdij te
Bornem. Een kopie van de kaart uit 1565 is afgedrukt in: Houtman e.a., 2005, p. 308-309; zie ook Van Ham,
1987, p. 2. Ik dank de abt van de St. Bernardusabdij te Bornem, Leo Van Schaverbeeck, voor zijn
toestemming voor en medewerking bij het fotograferen van fragmenten van de kaarten uit 1565, 1870 en
1917. Op de kaart is de oorspronkelijke westelijke dijk afgebeeld van het Oudland.
100

Padmos afgebeeld in 1565, bezien vanuit het zuidoosten. De polder Oud Cromwiel is omschreven als “Groot
Crimiel”. 527
Hofstede De Lantaren is linksboven Padmos afgebeeld. 528 Een bijgewerkte versie van de kaart uit 1565 verscheen
op 9 mei 1590, vervaardigd door de landmeter Jan Symonssone. De afbeelding van Padmos op deze (anno 2012)
527

528

Op de versie van de “Gastelse kaart” uit 1590 zijn de Cromwielpolders omschreven als Groot resp. Klein
“Cremiel”.
Hofstede De Lantaren had evenals Padmos de allure van een slot, met een toren en een omringende slotgracht,
zoals nog te zien valt op de reeds genoemde door Adan en Van Diepenbeek vervaardigde kaart van het
Oudland uit 1805, zij het dat op het perceel waaromheen de gracht lag toen geen gebouw meer is afgebeeld.
Wanneer de hoeve werd verpacht werd onderscheid gemaakt tussen “het slot” en het omringende land. Zo
verpachtte Stephanus Vay, predikant te Steenbergen in de periode 1654-1690 en eigenaar van De Lantaren
in 1675, op 21-11-1675 de hoeve voor fl. 275 per jaar onder het beding dat het slot met de boomgaard en de
moestuin buiten de pachtovereenkomst vielen. De pachter diende wel de moestuin te bemesten. Hij had geen
“gezag” over de bomen en het opgaande hout op de hoeve (MHC, ora Steenbergen, inv. 1635, 21-11-1675,
fol. 192 v e.v.). Ingaande 1-10-1686 werd deze boerderij onder vrijwel dezelfde condities verpacht aan Paulus
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in slechte staat verkerende kaart (vaag te zien op het onderste deel) wijkt niet af van de versie uit 1565 en blijft
hier verder buiten beschouwing. 529
Een uitvergroot fragment van de hofsteden De Lantaren en Padmos op de originele kaart uit 1565 is als volgt:

Padmos en De Lanteerne anno 1565, bezien vanuit het zuidoosten. Beiden afgebeeld met een toren. Daaronder
de Oudlandse Watergang. Rechts de Cromwielpolders.
Op de kopieversie van de “Gastelse kaart” uit 1870 staan Padmos en de Lantaren als volgt geschilderd:

529

Woutersen voor fl. 269 per jaar. De pachter diende tweemaal per jaar de “vijver” [= de gracht] rondom “het
slot” schoon te maken, zonder hiervoor een vergoeding te krijgen. Hij diende de eigenaar desgewenst van
dienst te zijn met zijn paard en wagen (MHC, ora Steenbergen, inv. 1653, 8-2-1686). Soms werden
afzonderlijke onderdelen van de hoeve verpacht, zoals op 29-9-1621, toen ingaande 1-10-1621 een
pachtovereenkomst uitsluitend betrekking had op de bakkeet met 2 gemeten en 2 roeden grond (MHC, ora
1642, 29-9-1621, ongefol.).
De predikant Stephan Vay was een vermogend man. In 1665 werd de waarde van zijn bezittingen te
Steenbergen geschat op fl. 8000 (MHC, oga Steenbergen, inv. 2122; kohier legerlasten 1665).
Na het overlijden van Stephanus Vay kwam “de Lantaren” in het bezit van zijn zoon Nathan Vay (eveneens
predikant, o.m. in het fort Lillo) en daarna in dat van diens erfgenamen Anna en Maria Vay. Zij verlengden
op 24-6-1702 de pachtovereenkomst met Paulus Woutersen (MHC, ona Steenbergen, inv. 61, fol. 73-74).
Met ingang van 1707 ging de pacht voor fl. 270 per jaar over naar Wouter de Coninck (Wouter Conincks)
(MHC, ona Steenbergen, inv. 61, fol. 246-247).
Maria Vay verpachtte de boerderij met 42 gemeten grond plus een perceel van 2 gemeten en 150 roeden in
1715 aan Nicolaes Buyck, toen getrouwd met Adriaentje Adriaense Luijsterburgh, weduwe van Wouter de
Coninck. Ingaande 1-10-1715 bleef de pachtprijs fl. 270 per jaar (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 64).
Op 30-10-1722 was hofstede De Lantaren eigendom van Wilhelmus Vay, toen predikant in Zuilen bij
Utrecht. De boerderij werd toen voor zeven jaren ingaande 1-10-1721 (dus met terugwerkende kracht)
wederom verpacht aan Nicolaes Buyck. De pachtprijs bedroeg nu fl. 250 per jaar. De pacht betrof opnieuw
42 gemeten plus een perceel van 2 gemeten en 150 roeden (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 84, 30-101722). Met ingang van 1-10-1729 ging de pacht voor fl. 225 per jaar over naar Pauwels (Paulus) van Caem.
Op 22-12-1736 werd dit contract verlengd (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 98, akte. Nr. 36). Wilhelmus
Vay (toen predikant te Zierikzee) testeerde te Steenbergen op 8-8-1730. Hij legateerde de hoeve De Lantaren
(incl. een stukje zaailand genaamd “Altekleijn”) aan zijn nichten Cornelia, Adriana en Rutteria van Alphen
(MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 92). Op 29-12-1817 was deze boerderij eigendom van Leonardus Etienne
te Valkenswaard. Deze verpachtte toen de hoeve (met 53 gemeten en 109 roeden land) voor een periode van
zeven jaar aan Adriaan Luijsterburg voor fl. 453,50 per jaar (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 180, akte nr.
279). Etienne is in 1839 omschreven als gepensioneerd hospitaalmeester en inwoner van Breda (GA Breda,
not. arch. Breda 1811-1842, N 1439, nr. 225), waar hij op 11-9-1848 overleed.
Dit fragment komt voor op de volgende kaart: NA, Kaarten Hingman suppl., 4. VTHR, inv. 440 F; zie voor
bijzonderheden over deze kaart: Donkersloot-de Vrij, 1981, p. 136.
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In de periode 1597-1599 vervaardigden de landmeters en broers Steven Jan Symonszn. en Cornelis Jan Symonszn.
(zonen van de co-maker van de “Gastelse kaart” uit 1565 en maker van de gelijknamige kaart uit 1590) een kaart
van de polder van Kruisland met daarop een afbeelding van het in de aangrenzende polder Oudland gelegen “slot
Patmus”. Deze kaart werd in 1656 gekopieerd door de landmeter Laurens Boudins en op basis van die versie op
10 augustus 1746 verkleind door D.W.C. Hattinga met een toevoeging van de grootte van de percelen. Padmos
komt hierop schetsmatig als volgt voor: 530

530

NA, 4.OSK, B35 II-14.
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Een scherper geprofileerde afbeelding van dit fragment in zwart-wit is als volgt: 531

Een bruggetje over de Boomvaart verschafte toegang tot het slot. Zuidoostelijk van het toegangspad lag een
gebouw, vermoedelijk een schuur. Naast het slot (eveneens aan de zuidoostzijde) was de bij Padmos behorende
boerderij gesitueerd, hetgeen tot begin 20 ste eeuw zo zou blijven. Achter het slot (aan de zuidwestzijde) zijn
afgeperkte percelen te zien die vermoedelijk het karakter hadden van siertuinen. Opmerkelijk is het ontbreken van
de op latere tekeningen voorkomende slotgracht die er waarschijnlijk eind 16 de eeuw al wel was en die het slot het
karakter gaf van een “moated site”. 532 Aan de achterzijde van het slot zijn geen gebouwen afgebeeld.
Op 19 november 1639 vervaardigde de landmeter Adriaan Bruyncruijs een kaart van het deel van het Oudland dat
wordt aangeduid als De Crabben. Deze kaart werd op 24 mei 1746 gekopieerd door D.W.C. Hattinga. Hierop komt
“Patmoes” schetsmatig voor, waarschijnlijk naar de situatie in 1639: 533

531
532

533

NA, 4.OSK, B35 II-15. Ook deze versie is van D.W.C. Hattinga.
Gewoonlijk wordt onder een “moated site” een voornaam, omgracht huis verstaan. De omgrachting dient niet
zozeer de verdedigbaarheid (hiervoor is de gracht veelal niet breed genoeg), maar om het huis een voorname
uitstraling te geven (http://www.kasteleninnederland.nl).
NA, 4.OSK, B35 II-13.
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Het slot Padmos (met een torentje) anno 1639; rechts de Boomdijk.

Op 31 september 1707 vervaardigde ook de landmeter Pieter Chebaux een kaart van De Crabben in het Oudland.
In juli 1772 werd deze kaart door de landmeter Cornelis Johannes van Diepenbeek gekopieerd. 534 Het slot Padmos
en de bijbehorende boerderij zijn daarop als volgt afgebeeld, qua vorm sterk overeenkomend met de afbeelding
uit 1639:

534

Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 8 N 134 (met dank aan Frans van Eekelen die mij hierop
attendeerde).
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Het slot Padmos (rechts) en de bijbehorende boerderij (links) anno 1707, gezien vanuit het oosten (vanaf de
Boomdijk).
Op een fragment van een (in deel 1 reeds vermelde) Duitstalige kaart van de streek tussen Bergen op Zoom en
Steenbergen omstreeks 1747 treffen we Padmos (bezien vanuit het oosten) als volgt aan: 535

535

MHC, Beeldbank, KM 98.
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Het met stippellijnen afgebeelde pad vanaf de Boomdijk en rechts van het kasteelterrein van Padmos is thans
onderdeel van de wandelroute “Ommetje Bergh & Vaert”.
Op de in hoofdstuk 1.2 vermelde kaart uit 1748 van de polders van Kruisland, Oud en Nieuw Cromwiel en het
Oudland te Steenbergen is Padmos, uitvergroot, als volgt afgebeeld: 536

Deze afbeelding heeft een impressionistisch karakter. Het is niet aannemelijk dat de voorzijde van het slot zich
aan de noordzijde bevond. Padmos was toegankelijk vanaf de Boomdijk en de entree was ook in 1747 oostwaarts
gericht. De vorm spoort ook niet met latere afbeeldingen.
In 1805 is “Het Slot Patmus” op een fragmentkaart van het Oudland (zijnde het tweede deel van de derde hoek)
door de landmeters Adan en Van Diepenbeek schetsmatig als volgt afgebeeld: 537
536
537

Universiteit Leiden, Collectie Bodel Nijenhuis, P 8 N 121.
MHC, Beeldbank, GAS 1013-42; de kaart is vervaardigd door Johannes Baptiste Adan en Cornelis Johannes
van Diepenbeek. De ligging van het landgoed is afgebeeld op een kaart van de polder Kruisland, vervaardigd
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Het slot Padmos en de hofsteden Steenhuysen en De Lantaarn (met slotgracht) anno 1805.
Uitvergroot zijn de contouren van Padmos op deze kaart als volgt geschetst:

door de landmeters J. en C. Janssens in het opdracht van het Markiezaat van Bergen op Zoom. De datering
van de kaart is 1597-1599. In 1757 is deze kaart 1757 gekopieerd door Henri Adan (BHIC, Landmetersfamilie
Adan, kaarten 1740-1875, inv. 154.1).
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Het slot Padmos anno 1805.
Deze afbeelding geeft het slot met zijn bijgebouwen gedetailleerd weer. Op het kasteelterrein lagen twee
afzonderlijke percelen, beide omringd door water. Het noordwestelijke perceel zal het karakter hebben gehad van
een siertuin, mogelijk ook van een moestuin. De afgeperkte percelen aan de zuidwestzijde (achterzijde) van het
slot zullen siertuinen zijn geweest. Het hoofdgebouw is op beide percelen gesitueerd. Onderdoor stroomt een deel
van de gracht, hetgeen ook reeds is te zien op de afbeelding van het slot uit 1639. Over het noordoostelijke deel
daarvan lag een toegangsbrug, vermoedelijk een ophaalbrug. In de gebouwen achter het hoofdgebouw (aan de
zuidwestzijde) bevond zich waarschijnlijk het deel van het slot dat in de 18de eeuw is omschreven als de
“tuinmanswoning” evenals de bakkeet. De boerderij (bestaande uit een losstaand woonhuis met een grotere en een
kleinere schuur, de laatste vermoedelijk een wagenhuis) is afgebeeld aan de zuidoostzijde. Aan de linkerzijde van
de toegang vanaf de Boomdijk is geen gebouw meer getekend. Wel zijn aan weerszijden van het toegangspad
percelen afgebeeld omringd door water. Deze waren ooit in gebruik als moestuinen (zie hoofdstuk 2.4).
Adan en Van Diepenbeek schetsten het slot Padmos vanuit een andere invalshoek ook op een eveneens uit 1805
daterende kaart van de polder Nieuw Cromwiel en wel als volgt: 538

538

MHC, Beeldbank, GAS900-1013-38.
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De polder Nieuw Cromwiel anno 1805.
Op een uitvergroot fragment van deze kaart komen het slot en de boerderij Padmos als volgt voor:

Op deze schets (onder het westen, links het noorden, boven het oosten en rechts het zuiden) is duidelijker dan op
de vorige de verhoging in het middendeel van het slot te zien die ruwweg vergelijkbaar is met de rond 1830
afgebeelde vorm van het slot. Het gebouw op de voorgrond (aan de achterzijde (westzijde) van het slot) zal de
bakkeet zijn geweest, vermoedelijk tevens de tuinmanswoning.
In november 1830 is het huis Padmos (omschreven als een een klein kasteel gelegen ongeveer een half uur van
Steenbergen) als volgt afgebeeld, met als toelichting “Het huis te Padmos is nog heden nagenoeg in den zelfden
staat als hier verbeeld wordt. De heer Anemaet, ontvanger der belastingen, houdt er zijn verblijf op, doch het
behoort aan een ingezetene van Brussel”. 539
539

De tekening bevindt zich in de privé-collectie van ing. K. Hoendervangers te Wouw die deze van een
antiquariaat heeft gekocht. Het is onbekend wie de tekst heeft vervaardigd. De datering is eveneens
onduidelijk. In een bijbehorende (op de achterzijde vermelde) tekst wordt gesuggereerd dat het kasteel
110

Deze afbeelding spoort redelijk met de tekeningen uit 1639 (zoals gekopieerd in 1746), 1707 en 1805. De
bouwgeschiedenis van het afgebeelde pand is helaas niet bekend. 540 Het vertoont renaissancistische kenmerken,
vooral bij de raampartijen. Het is dan ook goed denkbaar dat het slot er oorspronkelijk zo uitzag. Een torentje is
reeds zichtbaar op de oudste (schetsmatige) afbeelding uit 1565, zij het toen anders gesitueerd. Toen in oktober
1747 nagelaten goederen op het slot werden geïnventariseerd werden de volgende ruimtes onderscheiden: 541
• De grote kamer
• Het zijkamertje
• De bovenkamer
• De zolder
• Een zoldertje
• De kelder
De grote kamer lag vermoedelijk aan de rechterzijde vanaf de ingang. Dit deel van het huis was gebouwd over een
deel van de gracht; zie de beide overwelvingen.

540

541

eigendom was van een inwoner van Brussel. Dit was in de 19 de eeuw niet het geval. In 1830 was Padmos
eigendom van Rupertus Willem Wijnmalen die in Bergen op Zoom woonde. Op basis van deze tekening
vervaardigde Piet Adriaansen een (deels gefantaseerd) schilderij van het slot Padmos; zie de achterzijde van
dit boek.
Mogelijk vond er eind 1818 een beperkte verbouwing van het slot plaats. Op 2-1-1819 werd schaarhout,
afkomstig van Padmos, geveild samen met enkele partijen “afbraak”. Deze partijen werden niet nader
gespecificeerd. Mogelijk betrof het bouwmateriaal. Samen met het schaarhout leverde de verkoop fl. 642,14
op (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 229, akte nr. 23, 2-1-1819). Het is denkbaar dat het verkochte materiaal
afkomstig was van de Padmoshoeve.
MHC, ora Steenbergen, inv. 2058. Vermoedelijk was deze inventarisatie niet volledig omdat ruimtes buiten
beschouwing bleven waarin zich geen roerende goederen meer bevonden. Dit kan bijv. verklaren waarom er
geen keuken werd vermeld.
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2.2 De eigenaren van Padmos
Inleiding
Een gedocumenteerde reconstructie van het eigendom van het landgoed Padmos (of beter: van het terrein waarop
de hoeve c.q. het slot Padmos was gesitueerd) is pas (goed) mogelijk vanaf de eerste decennia van de 16 de eeuw.
Op 22 april 1522 verkocht “jonkvrouw” Cornelia [= Catharina] Knopper, weduwe van Mr. Willem Coelgheenens
(in het vervolg te omschrijven als Willem Coelgheenens jr.), via haar gemachtigde Heyndrick van den Brande, aan
haar “zwager” jonker Willem van Immerseel de helft van een hoeve, grond, land, bossen, beemden, huizingen en
toebehoren, gelegen in het Oudland te Steenbergen aan de Wouwsedijk, waarvan Willem van Immerseel reeds de
helft bezat. 542 Laatstgenoemde betaalde er 2200 Rijnsguldens voor en werd hiervoor door de schepenbank van
Steenbergen “gevest” op 27 april 1522. Zoals reeds is opgemerkt is deze hoeve mogelijk dezelfde als de hoeve
met huizingen, landen en beemden, gelegen in het Oudland aan de “vaert” en de “brugge” van Oud Cromwiel en
de dijk van het Oudland, die in 1456 is vermeld en toen werd bewoond door Goevaert Willem Meetssoen [= verm.
Meertenszoon]. 543
Gelet op de beschreven ligging en de samenstellende delen van het object staat het vrijwel vast dat Willem van
Immerseel volledig eigenaar werd van de hoeve die mogelijk al eerder, maar vermoedelijk pas later als Padmos
(of een variant daarvan) werd betiteld. Indien het complex reeds op 22 april 1522 de naam Padmos zou hebben
gehad was dit waarschijnlijk in de aangehaalde schepenakte vermeld. In geen enkel 13 de, 14de of 15de eeuws
document is de naam Padmos aangetroffen als aanduiding van een boerderij of een slot te Steenbergen. Het is
onbekend wanneer Willem Coelgheenens jr. en Willem van Immerseel eigenaren van de helft van de genoemde
hoeve zijn geworden. 544 Het is het meest waarschijnlijk dat eerstgenoemde oorspronkelijk volledig eigenaar was
en dat Willem van Immerseel in het bezit van de helft ervan kwam door zijn huwelijk met Maria Draeck, een
kleindochter van Willem Coelgheenens jr., die waarschijnlijk Padmos erfde van haar moeder Anna Coelgheenens
(dochter van Willem Coelgheenens jr.), mogelijk voor de helft. Maria Draeck is omschreven als vrouwe (“dame”)
van Padmos. 545 De omgekeerde volgorde (waarbij eerst Willem van Immerseel volledig eigenaar was en later
voor de helft) lijkt minder logisch. 546 Als deze veronderstelling klopt dan voert de speurtocht naar oudste
geschiedenis van Padmos, wat het eigendom betreft, naar de Bergen op Zoomse patriciërsfamilie Coelgheenens.

542
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MHC, ora Steenbergen, inv. 1507, fol. 505 v. De in deze akte vermelde aanduiding “zwager” werd gehanteerd
in de ruime betekenis van iemand die door huwelijk bij een familie behoort. Willem van Immerseel was
gehuwd met de stiefkleindochter van Catharina Knopper, Maria Draeck. Merkwaardig is dat blijkens de akte
de machtiging is verstrekt door Cornelia Knopper, weduwe van Mr. Willem Coelgheenens, terwijl Catharina
Knopper toen onmiskenbaar zijn weduwe was. Er moet sprake zijn geweest van een schrijffout. De omvang
van de hoeve werd niet vermeld. Op de hoeve rustte een cijnsplicht vanwege de ligging aan de Wouwsedijk
(de Boomdijk). Deze dijk was een cijnsplichtig leen, toen door “laetschappe” in het bezit van Cornelis Jansen
die blijkens de verkoopakte Neele Jan werd genoemd.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1706, fol. 131, 7-2-1456.
Ik heb enige tijd verondersteld dat de hoeve die eigendom werd van Willem Coelgheenens en Willem van
Immerseel op 21 april 1507 in het bezit was van de weduwe van Jan Heyns van der Meere (vermoedelijk
identiek met Jan II van der Meeren, lid van de Raad- en Rekenkamer van de heer van Bergen op Zoom in de
periode 1493-1503) die toen in Antwerpen woonde. Zij verpachtte toen (voor een periode van zeven jaren)
een hoeve met 42 gemeten land, gelegen in het Oudland aan de Wouwsedijk (MHC, ora Steenbergen, inv.
1507, fol. 37, 21-4-1507). Deze veronderstelling werd verworpen toen werd vastgesteld dat die hoeve
(vermoedelijk identiek met de hoeve die later is omschreven als “De Bril”) op 2-10-1546 eigendom was van
Janne [Jan] de Haze en Mr. Jan de Gaverelle (MHC, ora Steenbergen, inv. 1508, fol. 670 v). Op dat moment
was Willem van Immerseel eigenaar van de hoeve Padmos.
http://home.kpn.nl/vanimmerseel.001/genealogie/pgAdel/pgimmerseeladel.htm. Helaas is in deze
(overwegend goed gedocumenteerde bron) niet te vinden wanneer zij als vrouwe van Padmos is omschreven
en op welke bron(nen) de samensteller van deze parenteel zich daarbij baseerde. De samensteller noteerde
haar als dame van Padmos te Zevenbergen bij Bergen op Zoom, maar daarmee moet Steenbergen zijn
bedoeld. Zevenbergen ligt niet bij Bergen op Zoom en daar is nimmer een locatie of boerderij met de naam
Padmos gesignaleerd.
Vermoedelijk verliep de ontwikkeling van het eigendom van Padmos net zo als de ontwikkeling van het
eigendom van een gors in het Noordland van Bergen op Zoom (een leengoed van de heer aldaar) in de periode
1484-1535. In 1484 was dit gors in leen door Willem Coelgheenens jr. (mogelijk al eerder door zijn vader),
vanaf 1516 door zijn weduwe (Catharina Knopper) en vanaf 1526 door Willem van Immerseel voor zijn
echtgenote Maria Draeck, kleindochter van Willem Coelgheenens jr. (Van Ham, 1969, p. 21).
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Mogelijk kwam deze met de bij Padmos behorende grond in aanraking in het kader van de turf- en de
zoutwinning in het Oudland, waarbij dit geslacht in de 15 de eeuw zakelijk intensief betrokken was.
Coelgheenens
Willem Coelgheenens jr. (die doorgaans is omschreven als Mr. Willem Coelgheenens) is een zoon van Willem
Coelgheenens sr. en diens tweede echtgenote Maria Bouwens. 548 Hij werd in augustus 1443 geboren. 549 Hij komt
voort uit een familie die volgens Juten behoorde tot de aanzienlijksten van Bergen op Zoom aan het begin van de
15de eeuw. Zijn vader (die waarschijnlijk identiek is met Willem Peter Coelgheenens) maakte in de periode 14191444 herhaaldelijk deel uit van de schepenbank aldaar. 550 Daarnaast was hij zakenman. In het tijdvak 1445-1448
is hij vermeld als crediteur van Engelse kooplieden. 551 Hij was eigenaar van moerassen ten noorden van Bergen
op Zoom die werden verpacht ten behoeve van de turf- en de zoutwinning. Samen met Peter Stevens en Peter
Coelgeenesone (mogelijk zijn oudste zoon) behoorde hij in 1448 tot de “gemoerden” van Bergen op Zoom. 552 Het
is waarschijnlijk dat hij als veenbaas ook in het Oudland van Steenbergen actief was. Zeker is dat hij daar land
bezat. Vaststaat ook dat hij landeigenaar was in de polder Westland te Steenbergen. Hij is daar vermeld op 2
oktober 1432 en later op onder meer 3 september 1458. 553 Op 8 maart 1439 kocht hij in Steenbergen een pannekeet
(een gebouw ten behoeve van de zoutwinning) “strekkende van vooraen de herenstraat tot aen de soute haven”. 554
Zo’n gebouw in Steenbergen werd op 16 december 1441 ook door zijn vermoedelijk oudste zoon Peter gekocht.
555
Op 20 januari 1454 breidde Willem Coelgheenens zijn grondbezit in het Westland te Steenbergen uit met 9
gemeten en 65 roeden, verdeeld over twee percelen. Op een daarvan lag een eendenkooi. 556 Op 31 juli 1454 kocht
hij een erfjaarrente van vijf gouden Franse kronen, met land te Steenbergen als onderpand. 557 Zijn grondbezit in
het Westland werd op 3 mei 1455 weer verder uitgebreid door de aankoop van 24 gemeten land, een deel gelegen
oostwaarts van de “Koeveringen” en een deel in de “Sombrieke”. 558 Een maand later werd het eerstgenoemde deel
uitgebreid met 4 gemeten. 559 Op 24 februari 1458 wordt land van hem vermeld in het Oudland te Steenbergen. Er
wordt dan aan de westzijde van “de vaert” (waarmee de waterloop zal zijn bedoeld die later als de Boomvaart is
omschreven) een boerderij verpacht met daarbij twee stukken land “liggende t’enden den gheer strekkende langs
naast de dijk tot Willem Coel Genensoen land”. 560 Op 24 mei 1459 en 2 augustus 1459 wordt een keten
[waarschijnlijk een zoutkeet] van hem te Steenbergen vermeld. 561
Door de heer van Bergen op Zoom werd hij beleend met enkele zakelijke rechten (renten), zoals in 1423 en 1457.
562

Willem Coelgheenens sr. had uit zijn eerste huwelijk een zoon Jan Coelgheenens die zich kort na 1456 in
Antwerpen vestigde waar hij in 1464 (tegelijk met Willem Draeck of Drake) als schepen is vermeld. 563 Uit het
huwelijk van Willem Coelgheenens sr. en Maria Bouwens kwam eveneens een zoon Jan voort. Deze maakte deel
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Er wordt wel verondersteld (onder meer door A.C. Padmos in een reeds aangehaalde, ten behoeve van de
ROB vervaardigde notitie over de geschiedenis van het Oudland te Steenbergen d.d. februari 1999, aanwezig
in het archief van de ROB; zie ook Bosters, 2012 b, p. 11) dat Padmos in 1490 eigendom was van ridder Jan
van Immerseel, maar bewijs hiervoor is niet aangetroffen. Vaststaat wel dat deze toen land bezat op de
Welberg bij Steenbergen (MHC, ora Steenbergen, inv. 1707, fol. 359).
De familienaam Coelgheenens is een samentrekking van de voornamen Cool (een verkorting van Nicolaas)
en Gheen (een verkorting van Eugenius).
Juten, 1937, p. 126.
Juten, 1928, p. 124. Hij is hoogstwaarschijnlijk identiek met Willem Coel Geenens die op 3-9-1458 is
vermeld als eigenaar van grond in de polder Westland te Steenbergen (omschreven als “het Westnieuwland,
gelegen op den Hogen Bert”) (MHC, ora Steenbergen, inv. 1706, fol. 195 v).
Slootmans, 1985, p. 711-712.
Slootmans, 1942, p. 91.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1506; idem, inv. 1706, fol. 195 v.
Idem, inv. 1506, fol. 29 v.
Idem, fol. 44.
Idem, inv. 1706, fol. 18 en 18 v.
Idem, fol. 62.
Idem, fol. 110.
Idem, fol. 90 v, 15-6-1455.
Idem, fol. 208.
Idem, fol. 217 en 221 v.
Van Ham, 1969, p. 34 en 54. Systematische gegevens over de leengoederen van de heer van Bergen op Zoom
van vóór 1495 zijn niet overgeleverd.
Prims, 1936, p. 199.
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uit van de magistraat van Bergen op Zoom (1479, 1483) en is mogelijk identiek met Jan Coelgheenen de oude die
in 1510 aan de noordzijde van de Zuivelstraat te Bergen op Zoom woonde. 564
Van Ham noemt Willem Coelgheenens (Coelgheenenssone) jr. een van de meest invloedrijke functionarissen in
dienst van de heer van Bergen op Zoom. 565 In de periode 1470-1514 vervulde hij in dienst van die heer en van de
stad Bergen op Zoom de volgende aanzienlijke functies: secretaris, buitenburgemeester, raad, schepen, pensionaris
en stadhouder. 566 Menigmaal vertegenwoordigde hij de stad Bergen op Zoom. Zo had hij in januari 1481 in Brugge
een ontmoeting met twee Engelse ambassadeurs om te onderhandelen over kwesties betreffende de handel op
Bergen op Zoom. 567 Buiten het openbaar bestuur was hij actief als lakenkoopman. Desiderius Erasmus ontmoette
Willem Coelgheenens jr. en kwalificeerde hem als een hoogst voornaam burger van Bergen op Zoom en noteerde:
“ … ik genoot van den omgang met dien man, tevens vriend en geleerde …”. 568 Erasmus en Coelgheenens
ontmoetten elkaar in 1492 op het kasteel van Halsteren. Daarbij waren “aanzienlijk ontwikkelde personen”
aanwezig, waaronder Hendrik, bisschop van Kamerijk. 569 Op sociaal-charitatief terrein liet Willem Coelgheenens
jr. in Bergen op Zoom sporen na. Zo was hij de stichter van een begijnhof buiten de Verlorencostpoort en van een
tehuis voor oude mannen, dat (naar hem) het St. Willems-gasthuis werd genoemd. Toen daarnaast een ziekenhuis
werd gebouwd werd dit door zijn (tweede) echtgenote rijk begiftigd. 570
Door de heer van Bergen op Zoom werd hij beleend met een gors aan de dijk van het Noordland te Bergen op
Zoom en met 100 gemeten gorzen in Standdaarbuiten. 571 Samen met Anthonis van Liere was hij in 1508 eigenaar
van een poldertje nabij het tolhuis van Yersekeroord (ten zuiden van Bergen op Zoom) dat veelal is omschreven
als het Kleine Poldertje voor het tolhuis of als de Muggenbroekpolder, die 19 gemeten groot was. Op 6 juni 1508
verkreeg hij toestemming om een aanwas ten oosten en zuiden van deze polder ter grootte van 18 à 20 gemeten te
bedijken, hetgeen in 1510 werd voltooid. 572
In Steenbergen bezat hij behalve de helft van de hoeve Padmos ook land in de polder Westland, vermeld in onder
meer 1487, 1510, 1513 en 1517. 573 Dit was eerder in het bezit van zijn vader. Op 9 oktober 1504 wordt in de
polder Nieuw Cromwiel te Steenbergen land beschreven dat zuidelijk grensde aan dat van Mr. Willem
Coelgheenens. 574 Daarmee is vermoedelijk land bedoeld dat behoorde bij Padmos. Op 10 augustus 1511 wordt
een boerderij beschreven, liggend deels onder Steenbergen en deels onder Halsteren, die ooit eigendom was van
de broers Willem en Jan Coelgheenens (en vermoedelijk eerder van hun vader). 575 Op 13 maart 1513 verkoopt
Mr. Willem Coelgheenens een vierde deel van een boerderij in het Westland te Steenbergen op de Koeveringen.
Dit deel omvatte 14 gemeten. 576 Op 7 juli 1514 koopt hij (van Engelbrecht van Etten) voor 120 Philippusguldens
7 gemeten en 58 roeden land in de polder Nieuw Cromwiel aan de dijk van het Oudland (de Boomdijk), het tweede
blok zuidwaarts van de “steenderen sluis”, waarmee het zogeheten kruisriool tussen het Oudland en Nieuw
Cromwiel moet zijn bedoeld. Dit land zal zijn toegevoegd aan het land van de hofstede Padmos dat reeds in Nieuw
Cromwiel lag. Hij heeft de formele bevestiging van deze koop niet kunnen meemaken. Op 7 februari 1515 werd
zijn weduwe (“jonkvrouwe Kateline”) door de schepenbank van Steenbergen in deze aankoop “gevest”
(bevestigd). 577 Op 20 november 1514 (toen hij dus nog leefde) maakte Willem Coelgheenens gebruik van zijn
naastingsrecht door een bod (een “nagebod”) uit te brengen op een stuk land van 22 gemeten en 40 roeden in de
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Juten, 1928, p. 127; Slootmans, 1985, p. 369.
Van Ham, 2000, p. 54.
Idem, p. 210; Slootmans, 1985, p. 46, 48, 49 en 67.
Slootmans, 1985, p. 777.
Slootmans, 1928, p. 115, 121 en 122.
Slootmans, 1945, p. 103.
Juten, 1928, p. 129. Slootmans vermeldt dat dit ziekenhuis dusdanig was belast met schulden dat het legaat
goeddeels nodig was om deze af te betalen. Er schoot slechts geld over voor de aanschaf van drie bedden en
de creatie van een fonds voor “verversingen” (Slootmans, 1945, p. 214).
Van Ham, 1969, p. 21; Van Ham, 2000, p. 54.
Dekker, 1971, p. 307-308.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1707, fol. 323, 23-1-1487; idem, inv. 1507, fol. 106, 28-5-1510; idem, inv. 1507,
13-3-1513, fol. 189 v; idem, inv. 1507, 18-2-1517, fol. 315. Het bos in het Oudland waarvan hij op 11-21515 als eigenaar is vermeld maakte mogelijk deel uit van het deel van Padmos dat in zijn bezit was (idem,
fol. 252; het betreffende bos is belendend vermeld naast het bos “den Willaert”).
Idem, inv. 1507, fol. 7.
Idem, fol. 134 v.
Idem, fol. 189 v. De boerderij is mede eigendom van zijn broer Jan (“Jonge Jan Coelgeness”) en van Clasen
Adriaens van Cromflyet.
Idem, inv. 1507, fol. 235 v. Het gebeurde destijds wel vaker dat de vestdatum na de aankoop van grond enige
tijd op zich liet wachten. Meestal kwam dit omdat een andere gegadigde een beroep deed op zijn al dan niet
vermeende naastingsrecht.
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polder Nieuw Cromwiel dat door Engelbrecht van Etten op 17 november 1514 was verkocht aan het Gasthuis van
Steenbergen. 578
Willem Coelgheenens jr. huwde eerst met Aeghte, dochter van Jan Hugens uit Delft. Zij overleed vóór mei 1473.
Vóór 1482 hertrouwde Willem Coelgheenens met Catharina Knopper, geboren te Reimerswaal, dochter van
Nicolaas Hugenszn. Knopper en Elisabeth N.N.. 579 Uit het eerste huwelijk kwam een dochter Anna Coelgheenens
voort die huwde met Willem Draeck uit Antwerpen en in 1493 overleed, waarschijnlijk in het kraambed of kort
daarna. 580 Hun dochter Maria Draeck (vermeld op 16 oktober 1493) huwde in juni 1508 met Willem van
Immerseel (zie aldaar). 581 Zij speelde in de eigendomsgeschiedenis van het landgoed Padmos een samenhangende
dubbelrol. Enerzijds was zij de kleindochter van Willem Coelgheenens (mede-eigenaar van Padmos vóór 22 april
1522), anderzijds de echtgenote van Willem van Immerseel (eveneens mede-eigenaar van Padmos vóór 22 april
1522 en daarna, tot zijn overlijden, eigenaar voor 100 procent). Zij kan vanwege beide achtergronden vrouwe
(“dame”) van Padmos zijn genoemd. Vermoedelijk verkreeg zij Padmos als enig erfgename van haar moeder,
Anna Coelgheenens. Waarschijnlijk wordt foutief verondersteld dat zij eerder gehuwd was met Lodewijk van
Borsele. 582 Maria Draeck testeerde op 21 oktober 1536. 583 Zij zou zijn overleden vóór 25 oktober daaropvolgend.
584

Haar vader Willem Draeck was in de periode 1488 – 1524 regelmatig burgemeester van Antwerpen. Na het
overlijden van Anna Coelgheenens hertrouwde hij met Anna van Borsele die op 9 juli 1509 overleed. Op 3 maart
1506 is hij als ridder vermeld. In 1509 woonde hij op het Reyndershof te Antwerpen, de locatie die anno 2012
bekend is als de Vrijdagmarkt. In 1518 kocht hij van de heer van Bergen op Zoom het kasteel te Merksem (anno
2012 gemeente Antwerpen) en de bijbehorende landerijen. 585 Hij overleed in 1525. 586 Het geslacht Draeck speelde
reeds vanaf het begin van de 14de eeuw een belangrijke rol in de politieke elite van de stad Antwerpen. Daaraan
kwam in 1547 een einde. 587
Voor zover bekend kwamen uit het huwelijk van Willem Coelgheenens en Catharina Knopper geen kinderen voort.
Juten suggereert dat hij in juni 1518 overleed. 588 Dit is niet juist. Willem Coelgheenens jr. moet zijn overleden
tussen 20 november 1514 (toen hij nog compareerde voor de schepenbank te Steenbergen) en 7 februari 1515 (toen
zijn echtgenote als zijn weduwe is vermeld). Op 25 februari 1515 wordt in Steenbergen (tweemaal) land vermeld
dat eigendom is van zijn erfgenamen. 589 Deze zijn ook vermeld op 18 februari 1517 en 8 maart 1517. 590
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Idem, inv. 1507, fol. 233 v en 234. De ligging van het perceel werd als volgt omschreven: westelijk grenzend
aan de watering van Nieuw Cromwiel strekkende aan de sluis van Nieuw Cromwiel aan het Cruyslandt,
oostelijk grenzend aan de “dijkdilf” en zuidelijk grenzend aan het land van de erfgenamen van Jan van der
Dilfts tot de middelweg die midden door Cromwiele loopt.
Nicolaas (Claes) Hugenszn. (de) Knopper is op 2-10-1445 vermeld als pachter van tienden in de
Muggenbroekpolder bij Assemansbroek (Dekker, 1971, p. 308).
Willem Draeck behoort tot een invloedrijk Antwerps regentengeslacht met als stamvader Guillaume Draeck
die reeds in 1202 is vermeld. Voor de genealogie van dit geslacht wordt verwezen naar: Stadsarchief
Antwerpen, Genealogische nota’s van L. Bisschops en F. Donnet, PK 3257, 3272 en 3286.
Zij kwamen te Antwerpen op 19-6-1508 huwelijkse voorwaarden overeen. Hij behield de goederen die hij
had geërfd van zijn ouders en zij de goederen die afkomstig waren van haar moeder, Anna Coelgheenens.
Later werd aangetekend dat deze voorwaarden op 1-9-1522 waren herroepen (Stadsarch. Antwerpen,
Schepenregisters, inv. 134, fol. 129 v).
Zij wordt dan verward met Adriana Maria Draeke.
Stadsarch. Antwerpen, Genealogische nota’s van L. Bisschops en F. Donnet, inv. PK 3260. Zij testeerde bij
“H. Aert Bleerincx als notaris”. Mogelijk was dit, gelet op de beginletter, een priester [er stond niet: notaris
Bleerincx; een notaris met die naam kon in Antwerpen en omgeving niet worden getraceerd; het kwam
destijds wel meer voor dat priesters als notaris fungeerden]. De desbetreffende akte kon niet worden
opgespoord.
De Raadt, p. 56. Zeker is dat zij is overleden vóór 26-1-1538 (Van Ham, 1969, p. 21).
Van Ham, 1969, p. 74.
In 1516 is Aert Willem Draecks vermeld als mede-financier van 21 gemeten grond in het Oudland te
Steenbergen genaamd “Het Oude Goet” en op 18-4-1518 is Anthonis Willemszn. Roem hem een erfjaarrente
schuldig wegens de koop van 12 gemeten land in de polder Oud Cromwiel (MHC, ora Steenbergen, inv.
1507, fol. 289 v en 356).
Wouters, 2002, p. 38 en 43.
Juten, 1928, p. 127.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1507, fol. 235 v, 254 en 254 v.
Idem, fol. 315 en 317 v.
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Catharina Knopper stierf tussen 1522 en 1527. Zij liet aan de diaconie van haar geboortestad Reimerswaal
krachtens een testamentaire beschikking van 14 juli 1515 17 gemeten land na, waarvan het beheer werd
opgedragen aan het St. Jacobsgilde aldaar. 591
Van Immerseel
Ridder Willem van Immerseel (in het vervolg aan te duiden als Willem van Immerseel sr.) die vóór 22 april 1522
voor de helft en daarna volledig eigenaar was van het landgoed Padmos, is een zoon van ridder Jan van Immerseel
(o.m. burgemeester, schepen, raad, markgraaf en schout te Antwerpen) en Josina Tollins, vrouwe van Baudries en
burggravin van Aelst. 592 Hij behoort tot een geslacht dat vanaf de 14de eeuw een belangrijke rol heeft gespeeld in
het openbaar bestuur van de stad Antwerpen, waaraan in 1551 een einde kwam. 593 Het geslacht kan worden herleid
tot de vóór 1107 geboren Aernoud grave van Aerschot. 594 De familienaam Van Immerseel voert terug naar het
“Hof van Immerseel”, een voormalige heerlijkheid in de gemeente Lier. Verscheidene nazaten van de stamvader
Aernoud van Aerschot voerden de familienaam Van Lier, andere de naam Van Immerseel.
Het bezit van een buitenplaats was in de familie Van Immerseel (en in vergelijkbare welgestelde en vooraanstaande
families te Antwerpen) niet ongewoon. 595 Zo bezat Jan van Immerseel, schout van Antwerpen, in de 14 de eeuw
het buitenhuis “Couwenstein” in de polder van Lillo. Wouter van Immerseel was in de 15de eeuw eigenaar van het
goed “Steenland” in Stabroek. Eveneens in die eeuw lag in Berendrecht het “Huis van Immerseel”. 596
De Antwerpse familie Van Immerseel was reeds in de 15de eeuw (en mogelijk al eerder) geïnteresseerd in de
verwerving van grond in het westelijk deel van Brabant. Zo bezat ridder Jan van Immerseel (de vader van Willem
van Immerseel, heer van Baudries) op 3 september 1490 82 gemeten grond op de Welberg te Steenbergen. 597
Willem van Immerseel sr. (die omstreeks 1485 werd geboren) erfde de heerlijkheid Baudries van zijn moeder, die
op 20 december 1503 overleed. In 1509 was hij burgemeester van Antwerpen. Uit zijn huwelijk met Maria Draeck
(dochter van Willem Draeck en Anna Coelgheenens) kwamen de volgende drie kinderen voort:
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Juten, 1928, p. 128; Nederlandschen Oudheidkundigen Bond, Oudheidkundig Jaarboek 1923. Op 30-1-1482
schonken de erfgenamen van Nicolaas Knopper een vicarie (een jaarlijks uit te keren bedrag) aan de
parochiekerk van Reimerswaal. Petrus Knopper, zoon van Nicolaas, werd tot vicaris benoemd (Fruin, 1897,
inv. 81, 30-1-1482 en inv. 91, 13-5-1490).
Vader Jan van Immerseel is omstreeks 1446 geboren, overleed op 15-2-1503 en werd in de Onze Lieve
Vrouwe Kathedraal te Antwerpen op 18-2-1503 begraven. Hij kwam in 1474 na de dood van zijn vader
Hendrik in het bezit van het riddergoed Immerseel. Op 30-10-1477 huwde hij te Antwerpen met Josina
Tollens. Zij is een dochter van ridder Jan Tollins en Elisabeth Sloefs (Sloofs, Sloeve). In 1384 was een andere
ridder Jan van Immerseel schout van Antwerpen. In die hoedanigheid had hij bemoeienis met de oplossing
van een geschil over zakelijke rechten van enkele Steenbergenaren (Delahaye, 1963, p. 147, regest nr. 64).
Wouters, 2002, p. 38 en 43. Antwerpse regenten behoorden al vroeg tot de beleggers in grond in de polders
van Steenbergen. Er bestonden voorts vanouds betrekkingen tussen Antwerpse en Steenbergse
regentenfamilies. Sommige families speelden in beide steden een belangrijke rol in het openbaar bestuur. Dit
gold bijvooorbeld voor het geslacht Van Etten. Engelbrecht van Etten was in de periode 1499-1513 schout
van Steenbergen. Zijn zoon Hendrik maakte in de eerste helft van de 16de eeuw deel uit van de Antwerpse
magistraat en diens zoon Hendrik ontwikkelde zich volgens Wouters tot een van de machtigste vroeg
zeventiende-eeuwse schepenen van Antwerpen, waardoor hij een toetreding tot de adelstand wist te realiseren
(Wouters, 2002, p. 50). Hendrik van Etten sr. was in de eerste helft van de 16de eeuw eigenaar van de hofstede
“Steenhuyzen” in het Oudland te Steenbergen. Zijn erfgenamen verkochten deze op 13-3-1547 aan Willem
van Immerseel jr. (zie verderop).
Zie voor diens parenteel: http://home.kpn.nl/vanimmerseel.001/genealogie/pgAdel/pgimmerseeladel.htm.
Deze (uitgebreid geannoteerde) parenteel is niet gesigneerd, maar navraag leerde dat deze is samengesteld
door ene Piet van Immerseel die ooit in Antwerpen woonde en in 2012 niet meer leefde. Voor de genealogie
van het geslacht Van Immerseel wordt voorts verwezen naar: Stadsarchief Antwerpen, Genealogische nota’s
van L. Bisschops en F. Donnet, PK 3260 en PK 3284. In de collectie van het Centraal Bureau voor Genealogie
te Den Haag bevindt zich de ongesigneerde en ongedateerde (en uiterst rommelige) publicatie “Geslacht
Immerseel (van Liere) in België (1230-1750)”. J. Immerzeel de Wit publiceerde in 1991 enige correcties en
aanvullingen op deze publicatie en stelde er een index van samen. Ook deze publicatie is bij het CBG te
raadplegen.
Leenders, 1999, p. 4. Vooral in de 16de eeuw, toen Antwerpen een indrukwekkende economische groei
doormaakte, kochten diverse rijk geworden handelaren een “kasteel” buiten de stad. Zo ontstond wat
Leenders noemt een landgoederenlandschap rondom Antwerpen.
Taxandria, jrg. 1938, p. 268.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1707, fol. 359.
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•

Jan; hij erfde van zijn vader de titels heer van Baudries en markgraaf van het Land van Rijen. 598 Hij
vervulde in Antwerpen onder meer de functies van schout en markgraaf. Hij huwde met Anna van Bergen,
dochter van Jan III van Glimes, heer van Bergen op Zoom in de periode 1494-1532. 599
• Willem; zie verderop.
• Maria; zij huwde op 19 november 1546 te Antwerpen met ridder Cornelis van Spangen, onder meer
drossaard van Bergen op Zoom (1530-1532) en later burgemeester en gouverneur van Antwerpen. 600
Willem van Immerseel sr., heer van Baudries, overleed kort voor 9 september 1535. 601
Willem van Immerseel jr. is ca. 1518 geboren. 602 Hij woonde in Antwerpen waar hij evenals verscheidene van
zijn voorvaderen deel uitmaakte van de magistraat. In de periode 1543-1551 was hij er schepen. Na 1551 werd
deze functie niet meer door een lid van de familie Van Immerseel vervuld. Aan een lange traditie kwam toen een
einde. 603 In november 1548 is hij vermeld als keurmeester in Antwerpen. 604 Hij huwde daar op 11 oktober 1551
met Helena Ruychrock van de Werve, dochter van Costijn Ruychrock van de Werve en Anna van Cats. 605 Op 13
september 1552 testeerden zij. 606 Zij overleed kinderloos op 25 maart 1555 en werd in ‘s-Heer Hendrikskinderen
(op Zuid-Beveland, anno 2012 gemeente Goes) begraven. 607
Na het overlijden van zijn vader (eind 1535) kwam Willem van Immerseel jr. in het bezit van het Steenbergse
landgoed Padmos. 608 Op 9 oktober 1538 is hij vermeld als eigenaar van grond in de polder Nieuw Cromwiel,
waarmee waarschijnlijk de grond is bedoeld die bij Padmos hoorde. 609 Op 9 juni 1540, 25 juli 1546, 19 januari
1547 en 22 november 1547 wordt grond van hem vermeld in het Oudland. 610 Hij bemoeide zich met de gang van
zaken op Padmos blijkens onder meer de verkoop, op 10 januari 1547, van 350 opgaande eikenbomen aan een
timmerman. Ze werden verkocht voor fl. 1 per stuk. Bepaald werd dat de bomen binnen twee jaar gerooid dienden
te zijn. 611
Het landgoed Padmos fungeerde voor Willem van Immerseel jr. op 27 augustus 1544 als onderpand van een
erfrente ad fl. 25 per jaar, door hem te betalen aan jonkvrouw Pieternelle Adriaensdochter van der Havenen,
echtgenote van Heinrick de Greve. Padmos werd omschreven als een hoeve met erven, groot meer dan 100
gemeten, met zaailanden, beemden, bossen en alle erop staande huizingen, gelegen in het Oudland en in de polder
Nieuw Cromwiel te Steenbergen. 612
Op 13 maart 1547 breidde hij zijn grondbezit in Steenbergen aanzienlijk uit door de aankoop van de hofstede
Steenhuysen die grensde aan het landgoed Padmos. 613 Deze hofstede (hoeve) bestond uit twee delen: een stenen
huis dat het karakter had van een klein kasteel met “hofgracht” (en Steenhuys of Steenhuysen werd genoemd) en
een naastgelegen boerderij die de naam Noorwegen (soms omschreven als Norenweghen en Noortwegen) had.
Het geheel was toen 101 gemeten en 4 roeden groot. Van Immerseel kocht het complex van de vier nagelaten
kinderen van wijlen Hendrik van Etten, wier belangen werden behartigd door Willem van der Werve (schout van
Antwerpen en markgraaf van het Land van Rijen) en ridder Claes van der Meere (schout van Bergen op Zoom).
Hij betaalde er 10 pond Brabants per gemet voor ofwel ca. fl. 6060, hetgeen op 10 mei 1548 volledig was
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Zie voor de ligging van het Markgraafschap van Rijen: Van Ham, 2000, p. 82.
Van Ham, 2000, bijlage 1, p. 1.
Idem, bijlage 1, p. 2. Hij behoorde in de eerste helft van de 16 de eeuw tot de politieke elite van Antwerpen
(Wouters, 2002, p. 38) .
Van Ham, 1969, p. 21; Juten, 1937, p. 126.
In april 1550 is vermeld dat hij 32 jaar oud is (Stadsarch. Antwerpen, Genealogische nota’s van L. Bisschops
en F. Donnet, inv. PK 3260). Op 13-10-1536 zijn als zijn voogden vermeld: Willem Drake en Peter van
Halmale (Stadsarch. Antwerpen, Schepenregisters Antwerpen, inv. 190, fol. 417 v en 418).
Wouters, p. 45.
Stadsarch. Antwerpen, Genealogische nota’s van L. Bisschops en F. Donnet, inv. PK 3260.
Zie voor het geslacht Ruychrock van de Werve: Smallegange, p. 733-736. Anna van Cats is een dochter van
Jacob van Cats (baljuw van Zierikzee) en Elisabeth van Ruyven, weduwe van Willem Boudewijnszn. van
Swieten. Jacob van Cats werd in 1486 te Dordrecht tot ridder geslagen door de rooms-koning Maximiliaen
van Oostenrijk (bron: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, p. 287-288).
Stadsarch. Antwerpen, Genealogische nota’s van L. Bisschops en F. Donnet, inv. PK 3260.
Idem.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1508, 27-8-1544, fol. 437. In deze schepenakte is vermeld dat Padmos hem was
“aanbestorven” van zijn overleden vader.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1508, 9-10-1538, fol. 168.
Idem, inv. 1508, fol. 262, 514 v, 532 v en 564 v.
Idem, inv. 1508, fol. 673. Over de verkoop ontstond vervolgens een geschil (idem, 23-2-1547, fol. 676).
Idem, inv. 1508, fol. 437.
Idem, fol. 546 v.
117

voldaan. 614 Het object was belast met diverse erfjaarrentes die de koper voor zijn rekening nam. De bijbehorende
boerderij Noorwegen werd door Willem van Immerseel jr. op 14 januari 1548 verpacht (zie hoofdstuk 2.3).
Steenhuysen behoort tot de oudste en grootste hofsteden in het Oudland te Steenbergen, reeds vermeld op 18
januari 1507. Deze was toen eigendom van Jan Corneliszn. van Brouhezen (Bruhezen) en omvatte ca. 102
gemeten land. 615
Op 16 april 1549 verkocht Willem van Immerseel wederom een erfrente ter waarde van fl. 25 per jaar, berustend
op zijn hoeve met 100 gemeten land in het Oudland, waarmee het landgoed Padmos werd bedoeld. 616 De ligging
van het onderpand werd als volgt beschreven: oostelijk grenzend aan de straat met de dijk van het Oudland [de
Boomdijk], zuidelijk aan het gedeelte van de “Kersblock” dat eigendom is van het Gasthuis buiten de Wouwse
Poort van Bergen op Zoom, westelijk aan het Steenhuys en het land van de hoeve van Noortwegen [ook eigendom
van Willem van Immerseel jr.] en noordelijk aan land van Jan Leys. In het najaar van 1549 verpachtte Willem van
Immerseel jr. de bij Padmos behorende boerderij aan Gheerde Willemss en diens huisvrouw (zie verder hoofdstuk
2.3). Op 17 januari 1550 en 31 december 1550 is wederom land van hem in het Oudland beschreven. 617 Na zijn
overlijden (in de periode 1551-1555) kwam Padmos in het bezit van zijn weduwe, die spoedig daarna overleed. 618
Er waren meer Antwerpse patriciërsgeslachten (dan Van Immerseel) die grond bezaten in Steenbergen (en
omgeving) of bij de financiering daarvan waren betrokken:
• Reeds in 1420 bezat de Antwerpse familie Van Berchem land in de polder Cromwiel. 619 In 1600 is
jonkheer [van] Berchem eigenaar van de hoeve Steenhuyzen in het Oudland met 102 gemeten grond. 620
• Dit gold ook voor de familie Van der Dilft. In 1420 is Jonge Cole van der Dilft vermeld als eigenaar van
beemden in “de Gagel”. 621 In onder meer 1507, 1508, 1538, 1543, 1547, 1549 en 1569 bezitten leden
van deze familie land in de polders Oud en Nieuw Cromwiel en het Oudland. 622
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Idem, fol. 547.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1507, fol. 19 en 182 v. In 1511 en 1513 is Steenhuysen eigendom van en wordt
het bewoond door Jan Corneliszn. van Bruhezen (idem, fol. 139, 182 v en 195 v). Op 25-2-1577 is Franchoys
Reza vermeld als “meester” aan wie Jan Lamszn. pacht verschuldigd was voor de hoeve op “Steenhuys”
(MHC, ora Steenbergen, inv. 1509, fol. 146 v). Franchoys Reza is vermoedelijk identiek met Francois Resen,
baljuw te Tholen in de jaren 1570-1574 en 1579-1587 en rentmeester van de grafelijke domeinen op Tholen
in 1577-1578 (Romeijn, 2001, p. 250; Bosters, 2014, p. 37-38). Resen bezat in 1569 een hoeve in het Oudland
van Steenbergen (MHC, oga Steenbergen, inv. 2092, fol. 30 v). Daarmee is hoogstwaarschijnlijk Steenhuysen
bedoeld, waarvan hij als voormalig eigenaar is vermeld in 1598 (MHC, oga Steenbergen, inv. 1769). Eigenaar
was toen jonkheer [Van] Berchem, net zoals in 1600 (idem, inv. 1657). Resen is in 1571 ook vermeld als
eigenaar van grond in de polder van Kruisland (NA, arch. Nass. Domeinraad, inv. 12558, fol. 286). Zijn
dochter Digna huwde met Emanuel de Ayala, o.m. burgemeester van Tholen in 1574-1575 en schepen in
1576 (Romeijn, 2001, p. 251). Deze was na 1569 eigenaar van land in het Oudland te Steenbergen (MHC,
oga Steenbergen, inv. 2092, fol. 22).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1508, 16-4-1549, fol. 611 v. Koopster was de weduwe van Frans Reyns. Vermeld
werd dat Padmos reeds belast was met een erfjaarrente van eveneens fl. 25 ten gunste van jonkvrouw
Pieternelle van der Havenen.
Idem, inv. 1508, fol. 138 en 651.
Jan van Immerseel verklaarde op 14-4-1576 in het bezit te zijn van een “heerlijke” cijns, verkregen na het
overlijden van zijn broer Willem van Immerseel jr. (BHIC, Microfiches Vonnisboeken Raad van Brabant
Brussel, inv. nr. 654, fol. 101 v, fichenr. 3).
MHC, Raad en Rekenkamer Bergen op Zoom, inv. 4533; zie ook MHC, oga Steenbergen, inv. 2421
betreffende het jaar 1521. In juli 1392 was Jan van Berchem eigenaar van het landgoed Altena in Heerle
(anno 2012 gemeente Wouw) (Van Ham, 1998, p. 19). Tussen 1450 en 1477 trad de familie Van Delft toe
tot de politieke elite van Antwerpen. In 1563 kwam daaraan een einde (Wouters, 2002, p. 42 en 43). Voor
biografische bijzonderheden over de oudste generaties van het geslacht Van Berchem wordt verwezen naar
Smallegange, 1696, p. 718-722; voorts naar: Neuteboom-Dieleman, 2012, diverse plaatsen.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1657. Pachter was toen Jochem int Cruyslant. Ook in de jaren 1639-1640 is ene
jonkheer [van] Berchem als eigenaar van Steenhuyzen vermeld. De hofstede was toen belast met een rente
van fl. 2 per jaar ten behoeve van de Armen van Steenbergen (MHC, oga Steenbergen, inv. 1788, ongefol.).
MHC, Raad en Rekenkamer Bergen op Zoom, inv. 4533.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1507, fol. 7, 9-10-1504 en fol. 212, 20-2-1514; idem, inv. 1508, fol. 238, 26-81538 en fol. 377 v, 14-1-1543; idem, fol. 564 v, 22-11-1547; idem, fol. 619, 30-8-1549. In 1569 bezaten
jonkheer Jan van der Dilft en Maria van [der] Dilft beide een hofstede in de polders Oud en Nieuw Cromwiel
(MHC, oga Steenbergen, inv. 2092, fol. 18 v en 54). In 1665 had de familie Van der Dilft nog steeds
bezittingen te Steenbergen; mevrouw Van der Dilft werd toen aangeslagen wegens legerlasten, gebaseerd op
een vermogen van fl. 9000 (MHC, oga Steenbergen, inv. 2122).
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•

Op 21 april 1507 wordt de weduwe van Jan Heyns van der Meere uit Antwerpen vermeld als eigenaresse
van een boerderij met 42 gemeten land aan de Wouwsedijk in het Oudland. 623
• Op 22 oktober 1513 verkoopt Mr. Willem Lodewijckx uit Antwerpen 77 gemeten land in de Welberg. 624
• Jan Hertss van Antwerpen verkoopt in 1514 (de exacte datum is niet bekend) een boerderij met 127
gemeten land in de Sint Ontcommerpolder. 625
• Aert Willem Draexss (Draeck) behoort in 1516 en 1518 tot de financiers van grond in het Oudland en in
de polder Oud Cromwiel. 626
• De niet met hun namen vermelde kinderen Mannaerts uit Antwerpen behoren op 23 april 1518 tot de
financiers van een boerderij met 20 gemeten land in de polder Nieuw Cromwiel. 627
• Ridder Heindrick van der Werve verkoopt op 20 november 1538 (met een schepenprocuratie van
Antwerpen d.d. 22 april 1538) een huis met erf en tuin in de stad Steenbergen. 628
• De Antwerpse koopman Arnoudt van Veltwijck (gehuwd met Kathelijne van den Eynde) bezat omstreeks
1544 aanzienlijke hoeveelheden grond in de polders Graaf Hendrik, Oudland, Kruisland, Oud en Nieuw
Cromwiel en Sint Ontcommer. 629
• De uit Spanje afkomstige koopman Gregorio de Ayala bezat op 29 juni 1549 (toen woonachtig in
Antwerpen) een boerderij met 140 gemeten land in de polder van Kruisland. 630
• Op 10 augustus 1621 en 11 mei 1625 is jonkheer Willem van Halmale vermeld als belastingplichtige te
Steenbergen. 631
Vanaf de tweede helft van de 17de eeuw en zeker na de Val van Antwerpen (in augustus 1585) worden
Antwerpenaren aanzienlijk minder vaak vermeld als eigenaren of financiers van onroerend goed te Steenbergen.
Hun plaats werd gedeeltelijk overgenomen door patriciërs uit Holland (onder meer uit Rotterdam) en Zeeland
(onder meer uit Zierikzee). Enkele gefortuneerde inwoners van Bergen op Zoom bleven in Steenbergen als
landeigenaren actief. 632
Van Cats
Tot de erfgenamen van Helena Ruychrock van de Werve (weduwe van Willem van Immerseel jr.) behoorde haar
neef Jacob van Cats. Zo kwam hij in 1555 in het bezit van het landgoed Padmos. 633 Jacob van Cats (vermoedelijk
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Idem, ora 1507, fol. 37. In 1569 bezat jonkheer Merten van der Meere een boerderij in het Oudland te
Steenbergen (MHC, oga Steenbergen, inv. 2092, fol. 28-29). Dit betrof waarschijnlijk hofstede De Lantaarn,
waarvan Maerten van [der] Meere in 1600 eigenaar was. Deze boerderij had toen 112 gemeten en 150 roeden
land en bos (MHC, oga Steenbergen, inv. 1657). Anna van der Meere bezat als eigenaresse toen twee
weilanden in het Oudland (idem, inv. 2092, fol. 33).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1507, fol. 205.
Idem, fol. 222 v.
Idem, fol. 289 v en fol. 356.
Idem, inv. 358 v. In 1571 waren de erfgenamen van Jan Mannaerts uit Antwerpen eigenaar van land in de
polder Kruisland (NA, arch. Nass. Domeinraad, inv. 12558, fol. 274).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1508, fol. 141 v. Koper was Andries Vierlingh. In 1665 had de familie Van der
Werve nog steeds bezittingen te Steenbergen; jonkheer N.N. van der Werve en jonkheer Philips van der
Werve werden toen aangeslagen wegens legerlasten, gebaseerd op een vermogen van resp. fl. 7000 en
fl. 3500 (MHC, oga Steenbergen, inv. 2122).
Idem, fol. 379, 12-1-1543; idem, inv. 1709, fol. 64 en 64 v, 6-2-1544. In de laatstgenoemde bron is vermeld
dat hij grondbezit te Steenbergen legateerde aan zijn oudste zoon Pauwels van Veltwijck en aan zijn zoon
Geerard van Veltwijck. In 1569 is Pauwels van Veltwijck vermeld als eigenaar van grond in Oud Cromwiel
(MHC, oga Steenbergen, inv. 2092, fol. 51 v); idem in 1571 in de polder van Kruisland (NA, arch. Nass.
Domeinraad, inv. 12558, fol. 269).
Idem, inv. 1508, fol. 716; Van Ham, 2000, p. 337.
MHC, oga Steenbergen, inv. 2122. Het geslacht Van Halmale behoort tot de oude patriciërsfamilies van
Antwerpen (Wouters, 2002, p. 38). Leden van dit geslacht behoorden ook tot de bestuurlijk-politieke elite
van Bergen op Zoom. Zo was ridder Peter van Halmale in 1560 stadhouder (van de heer en van het leenhof)
en schout aldaar (Van Ham, 2000, p. 116). In 1665 werd het onroerend goed te Steenbergen van Barbara van
Halmale geschat op fl. 4000 (MHC, oga Steenbergen, inv. 2122).
Een voorbeeld is Mr. Adriaen van Stapele (o.m. buiten- en binnenburgemeester van Bergen op Zoom in de
periode 1567- 15671). Hij was in 1569 eigenaar van de hoeve “De Bril” in het Oudland te Steenbergen (MHC,
oga Steenbergen, inv. 2092, fol. 31 v).
Dat hij eigenaar was van Padmos is vermeld in een procesdossier voor de Grote Raad van Mechelen
betreffende een geschil in 1559 tussen hem en Michiel van Halmale (de tweede echtgenoot van Catharina
van de Werve, dochter van David Ruychrock van de Werve en Elisabeth van Wijngaerden) over de
nalatenschap van Helena Ruychrock van de Werve (De Smedt, 1987, V 327, nr. 2673).
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geboren in 1512) is een zoon van Willem van Cats (onder meer heer van Cats, Catshoek, Capelle en Biezelinge,
admiraal van Zeeland en baljuw van Goes in 1520) en van Maria Bruelis. 634 Willem van Cats was de oudste zoon
van Jacob van Cats (baljuw van Zierikzee) en Elisabeth van Ruyven. Jacob van Cats huwde eerst met Gijsberta
van Schoten, dochter van Gijsbert van Schoten en Johanna van Schagen. Omstreeks 1547 hertrouwde hij met
Maria van Egmont van Merestein, dochter van Aelbrecht van Egmont van Merestein (kastelein van Woerden) en
Anna van Foreest, weduwe van ridder Jan van Hugtenbroek. Zij overleed vóór 6 maart 1556. Uit het eerste
huwelijk kwam dochter Agnes van Cats voort die huwde met Michael Everwijn van Gent. Zij overleed te Oostende
in 1604. Het tweede huwelijk bracht twee kinderen voort: Joost en Maria van Cats. Jacob van Cats overleed in
1560. 635

De belegerde stad Steenbergen anno 17 oktober 1590, gezien vanaf het zuiden; de afgebeelde grote gebouwen
zijn het stadhuis op de markt (links) en de Sint Jacobskerk (rechts). Op de noordoostelijke en -westelijke
bolwerken prijkt de Spaanse kruisvlag. 636
Van der Lisse en Dallens
In de laatste drie decennia van de 16de eeuw waren de militaire krachtsverhoudingen in West-Brabant wisselend.
Er voltrok zich een machtsstrijd tussen de autoriteiten van de Spaanse Nederlanden en het opstandelingenleger
van prins Willem van Oranje. In 1572, vier jaar na het begin van de Opstand tegen het Spaanse gezag in de
Nederlanden, werd de stad Steenbergen door de schout aldaar, Willem de Roovere, zonder slag of stoot
overgeleverd aan de Watergeuzen, maar reeds enkele maanden later werd het Spaanse gezag hersteld, waarna
Staatse eenheden kans zagen om op 14 augustus 1577 de stad wederom in bezit te krijgen. Na een belegering door
Spaanse troepen onder leiding van Parma kwam daaraan op 16 juli 1582 een einde. Een poging van Biron (een
Franse maarschalk in Staatse dienst) om in juni 1583 de Spanjaarden uit Steenbergen te verdrijven mislukte.
Staatse troepen onder leiding van prins Maurits van Nassau heroverden de stad op 17 oktober 1590. 637
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Van Leeuwen, 1685, p. 902-903.
Bosters, 2012 b, p. 16.
Koninklijke Bibliotheek Brussel, Ms 22089, fol. 180.
Delahaye, 1972 a, p. 61-62; Delahaye, 1975, p. 14-23.
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Op 19 juli 1622, kort na de afloop van het Twaalfjarig Bestand, kwam Steenbergen weer onder Spaans gezag,
maar dit duurde slechts enkele maanden. 638 Onder regie van de vestingbouwkundig ingenieurs David van Orliens
en Jacob Vleugels werd de stad daarna aanzienlijk versterkt, onder meer door de bouw, in 1627, van het fort
Henricus. In 1648 kwam aan de oorlog met Spanje een definitief einde.
Vooral in de laatste decennia van de 16de eeuw had de oorlog dramatische gevolgen voor de bewoning van het
platteland rondom Steenbergen. Door vernielingen, plunderingen, brandschattingen en inundaties werd het
bedrijven van landbouw bijzonder bemoeilijkt en in sommige polders was dit gedurende enkele jaren zelfs
onmogelijk. Het platteland raakte grotendeels ontvolkt. 639 De resterende bevolking werd geconfronteerd met
zware legerlasten. Ongetwijfeld bleef de oorlog niet zonder gevolgen voor de bewoning, de bewerking en de
waarde van het landgoed Padmos. In de stad zelf waren de gevolgen van de oorlog dramatisch. Omstreeks 1580
maakte de magistraat van Steenbergen in een brief aan de prins van Oranje gewag van een “arme, bedorven stad”.
Meegedeeld werd dat er nog maar 17 of 18 huisgezinnen in de stad woonden die niet wisten hoe ze aan voedsel
konden komen. Het voedsel dat de stad nog bereikte werd uitsluitend aan militairen beschikbaar gesteld. Er waren
ooit ca. 200 huizen in de stad, maar daar waren er nog maar 32 van over. De andere waren door het garnizoen
afgebroken en vernield. Aan de bevelvoerende kapitein diende naar de mening van de magistraat bevolen te
worden dat de soldaten voortaan geen huizen meer zouden afbreken. 640 In 1591 verzochten de ingelanden van het
platteland van Steenbergen aan de Spaanse legeraanvoerder Alexander Farnese, hertog van Parma, om een akte
van sauvegarde omdat het land van Steenbergen erg geleden had, veel landerijen niet meer gecultiveerd werden
en verschillende inwoners naar elders waren vertrokken. 641 In 1596 berichtten grondeigenaren op het platteland
van Steenbergen dat sedert november 1590 de landerijen van het Oudland en het Westland voor het grootste deel
en een groot deel van de polder Kruisland onbewerkt waren gebleven. 642
In die onrustige en voor de bewoonbaarheid van stad en land van Steenbergen rampzalige tijd was het landgoed
Padmos eigendom van de Zierikzeese familie Van der Lisse. Waarschijnlijk verwierf Adriaan Lieven Imanse van
der Lisse het landgoed omstreeks 1560, kort na het overlijden van Jacob van Cats. Zeker is dat hij in 1569 is als
eigenaar van Padmos is vermeld. De pachter van de bij Padmos behorende hoeve is dan in Steenbergen
belastingplichtig en in het desbetreffende kohier (van de 100ste penning, afgesloten op 3 maart 1569) wordt vermeld
dat de hoeve (omschreven als Padmos) eigendom is van Adriaen Lievense, waarmee Adriaan Lieven Imanse van
der Lisse moet zijn bedoeld. De boerderij omvat 41 gemeten in het Oudland en 30 gemeten in de polder Nieuw
Cromwiel. 643 De gezamenlijke waarde daarvan werd geschat op fl. 3603 en 12 stuivers. In de archivalia is geen
ouder belastingkohier van bewoners en landeigenaren in het Steenbergse Oudland aangetroffen dan uit het jaar
1569. Omdat Van der Lisse in Steenbergen reeds in 1550 landeigenaar was is het goed denkbaar dat Padmos eerder
dan 1569 in zijn bezit kwam. 644 Of dit gebeurde door koop of door overerving is niet bekend.
In het genoemde belastingkohier uit 1569 worden enkele percelen in het Oudland genoemd die geen eigendom
zijn van Adriaan van der Lisse maar direct aan Padmos grenzen: 645
• Een slecht [= vermoedelijk drassig] weiland van 5 gemeten en 300 roeden en een bos van 400 roeden,
gelegen bij Padmos en eigendom van Cornelis Andrieszn., samen 7 gemeten. De verhuurwaarde van deze
gezamenlijke percelen werd geschat op 22 stuivers per gemet per jaar ofwel fl. 7,70.
• Een verdronken weiland achter Padmos van 3 gemeten, gepacht door Jan Lenaertszn. en eigendom van
Philips Bureau en de weeskinderen van “Soetlekens”. 646 De verhuurwaarde daarvan werd geschat op fl. 4
per jaar.
Adriaan Lieven Imanse van der Lisse was een Zierikzeese patriciër. Hij vervulde er o.m. de functies van raad,
schepen, burgemeester, thesaurier en weesmeester. Ook was hij opperdijkgraaf van Schouwen. 647 Zijn geboorteen doopdatum zijn niet bekend, maar zeker is dat hij een zoon is van Lieven Iman Gilleszoon van der Lisse (die
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Van Ham, 1972, p. 104.
Van den Bergh, 1995, p. 17-43.
MHC, oga Steenbergen, inv. 2108; Delahaye, 1975, p. 21.
MHC, oga Steenbergen, inv. 108.
Idem, inv. 27.
MHC, oga Steenbergen, inv. 2092, fol. 22 v.
Op 14-11-1563 werd Adriaan Lieven Imanse van der Lisse eigenaar van 75 gemeten grond in de WestBrabantse polder Ruigenhil (Van Nispen en Jacobs, 1987, p. 119).
MHC, oga Steenbergen, inv. 2092, fol. 22 v. De exacte ligging ervan is niet genoteerd.
Philips [Jacobszn.] Bureau is in 1571 vermeld als eigenaar van grond in de polder van Kruisland (NA, arch.
Nass. Domeinraad, inv. 12558, fol. 281). Op 23-2-1557 was hij schepen te Steenbergen (Delahaye, 1963, p.
184), op 8-12-1560 schout aldaar (idem, p. 185) en op 11-5-1570 burgemeester (idem, p. 191). Op 1-4-1623
is zijn zoon Pieter Bureau als belastingplichtige te Steenbergen vermeld (MHC, oga Steenbergen, inv. 2122).
De Vos, 1931, p. 73.
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leefde van 1487 tot 1554 en in Zierikzee eveneens belangrijke functies in het openbaar bestuur vervulde) en diens
eerste echtgenote Levina Pieter Wissendochter. 648 Adriaan Lieven Imanse van der Lisse overleed op 24 maart
1580.
In september 1550 is Adriaan Lieven Imanse van der Lisse vermeld als eigenaar van 15 gemeten land in de polder
Nieuw Cromwiel te Steenbergen in het “Henricx Landeken Block” nabij het landgoed Padmos. Hij was toen
cijnsplichtig jegens de heer van Bergen op Zoom. 649 Op 31 december 1550 had hij als oom en voogd van het
weeskind van zijn broer Pieter Lieven Imanse van der Lisse (te weten diens zoon Lieven Pieterse van der Lisse,
geboren te Zierikzee op 2 maart 1548, kort voordat zijn vader op 9 april 1548 overleed) 650 bemoeienis met de
koop van een erfjaarrente van fl. 60 per jaar, berustend op de hoeve “Lindenborch” in de polder Oudland te
Steenbergen, op welk grondgebied de hofstede “De Lantaarn” met 112 gemeten grond was gevestigd. 651 Dit
grondgebied grensde aan dat van het landgoed Padmos, dat toen nog eigendom was van ridder Willem van
Immerseel. De genoemde erfjaarrente berustte ook op een boerderij met 28 gemeten grond in de polder Nieuw
Cromwiel.
Op 22 maart 1571 is Adriaan Lieven Imanse van der Lisse vermeld als landeigenaar in de polder Kruisland. Hij
behoorde toen tot de ingelanden die door de superintendent van het markiezaat van Bergen op Zoom werden
geconsulteerd over de benoeming van een dijkgraaf. 652 Ook op 23 december 1571 is hij als eigenaar van grond in
de polder van Kruisland genoteerd. 653
Het is niet zo gewaagd te veronderstellen dat er een verband bestaat tussen het verwerven van grond in Steenbergen
door Adriaan Lieven Imanse van der Lisse en zijn kinderen enerzijds en connecties tussen de familie Van der Lisse
en de Steenbergse rentmeester Andries Vierlingh en zijn echtgenote Emmerentia van Bruheze anderzijds. 654
Dochter Martha van het laatstgenoemde echtpaar huwde met Job Claas Imanse van der Lisse (zoon van Claas
Imans Gilliszoon van der Lisse, broer van de vader van Adriaan Lieven Imanse van der Lisse). Hun dochter Maria
Vierlingh (die de achternaam voerde van haar moeder!) huwde met de reeds genoemde Lieven Pieterse van der
Lisse. Vierling’s dochter Anna huwde met Pieter van der Lisse, zoon van Adriaan Lieven Imanse van der Lisse en
Maria Jansdr. Boeije. 655 Andries Vierlingh was uitstekend op de hoogte van de mogelijkheden om rondom
Steenbergen grond te kopen en met de waarde daarvan. 656 Het is zeer waarschijnlijk dat hij daarover met de familie
Van der Lisse contacten had als tipgever, mogelijk ook als zaakwaarnemer of makelaar.
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Idem, p. 66-67.
MHC, arch. Raad en Rekenkamer van Bergen op Zoom, inv. 4595, fol. 154.
De Vos, 1931, p. 66-67.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1508, fol. 651. De betreffende erfjaarrente werd verkocht door Dierick van der
Meere, baljuw van Tholen. Een erfrente is een vaste rente die in beginsel een eeuwigdurend karakter heeft.
Deze vervalt niet met de dood van de renteheffer. Een erfrente kon wel worden afgekocht. Destijds werden
erfrentebrieven als waardepapieren frequent verhandeld. Om te borgen dat een renteplichtige aan zijn
betalingsplicht kon voldoen, was een erfrentebrief doorgaans gekoppeld aan een onderpand. Veelal fungeerde
onroerend goed als zodanig. Daardoor had een erfrente vaak het karakter van een verstrekte hypotheek. Als
de renteplichtige nalatig zou zijn om zijn (veelal jaarlijkse) rente te betalen kon de renteheffer beslag leggen
op het onderpand. Een en hetzelfde object (huis, boerderij, land) kon onderpand zijn van diverse erfrentes;
zie bijvoorbeeld de rentes berustend op de hoeve De Warande te Steenbergen op 16-11-1511 (MHC, ora
Steenbergen, inv. 1507, fol. 140; idem, inv. 1508, 13-9-1539, fol. 234 v).
MHC, Raad en Rekenkamer van Bergen op Zoom, inv. 257, fol. 7.
NA, arch. Nassause Domeinraad, inv. 12558, fol. 281. Hij had deze grond gekocht van Floris Adriaens. In
1614 is Jan van der Lisse vermeld als landeigenaar in Kruisland. Hij is waarschijnlijk identiek met [de toen
reeds overleden] Jan Adriaense van der Lisse (MHC, oga Steenbergen, inv. 1635; Bosters, 2003 b, p. 3).
Andries Vierlingh (1507-1579) werd eind 1537 rentmeester van de heren van Breda in Steenbergen en
Roosendaal. Hij is vooral bekend geworden als auteur van een baanbrekend waterstaatkundig manuscript,
het “Tractaat van Dyckagie”, dat pas in 1920 in druk verscheen.
De Vos, 1931, p. 224-225.
Andries Vierlingh bezat in de polders van Steenbergen diverse percelen grond. In o.m. 1569 is hij vermeld
als eigenaar van een boerderij aldaar (MHC, oga Steenbergen, inv. 2092).
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Zierikzee, eind 17de eeuw. 657
Adriaan Lieven Imanse van der Lisse was niet de enige Zierikzeese patriciër die in de 16de en de eerste helft van
de 17de eeuw geld belegde in polders rondom de stad Steenbergen. Zo bezat Heinrick Aerndt Claes uit Zierikzee
een derde deel van een boerderij met 40 gemeten grond in de polder Rubeere, dat hij op 20 juli 1538 verkocht. 658
Willem Cornelis Hermanszn. Hubert [Huybert] uit Zierikzee was in oktober 1547 eigenaar van een boerderij met
73 gemeten land in de Oude Heyepolder te Steenbergen. 659 De pachter van deze boerderij was o.m. verplicht om
de pachtprijs jaarlijks in Zierikzee te voldoen, vergezeld van twee vette “weerschapen”.
Anthony Anthonisse de Huybert (o.m. rekenmeester van Zeeland van 1596 tot 1601) bezat land in de polder Oude
Heije te Steenbergen, dat op 18 september 1622 door zijn weduwe, Veronica van der Lisse, dochter van Adriaen
Lieven Imanszn. van der Lisse en Maria Jansdr. Boeije, werd verkocht. 660 De Zierikzeese regent Cornelis Teelinck
(geboren te Zierikzee in 1576) bezat in 1622 (en vermoedelijk al eerder) de boerderij Steenhuyzen (“het Steenen
Huijs”) in het Oudland, grenzend aan Padmos. 661 Deze bezat toen ook de reeds genoemde eveneens aangrenzende
hoeve “De Lanteerne” met 179 gemeten grond, toen de grootste boerderij in het Oudland. 662 In 1626 is hij vermeld
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Collectie GA Schouwen-Duiveland, Zierikzee, THA 0310.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1508, fol. 163 v. Koper was Willem Jacob Rengerss.
Idem, inv. 1508, fol. 690 v. Hij is mogelijk een zoon van Cornelis Hermansz. de Huybert en Maria Kette en
een kleinzoon van Herman Corneliszn. de Huybert en diens eerste echtgenote Mayken Lambrechtsen van der
Lisse. Anders dan De Vos (1931, p. 39) vemeldt is hij in dat geval niet jong gestorven of het genoemde
echtpaar had nog een zoon die Willem is genoemd.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1516, fol. 105; zie voor Anthony Anthonisse de Huybert en zijn gezin: De Vos,
1931, p. 193-196.
MHC, ora. Steenbergen, inv. 1642, 19-10-1622; de boerderij werd toen gepacht door Gabriel Andriessen
voor fl. 85 per jaar. Hij nam de pacht over van Cornelis Jacobse Bottebijl. Vermoedelijk verwierf Cornelis
Teelinck zijn grondbezit te Steenbergen via zijn echtgenote Catharina van Zuijtlandt, dochter van Cornelis
Imanszn. van Zuijtlandt en Catharina Tacquet (De Vos, p. 323). Zij huwden in Steenbergen op 19-10-1604
(ondertrouw op 19-9-1604). Voor bijzonderheden over Cornelis Teelinck wordt verder verwezen naar De
Vos, p. 116-117.
MHC, ora. Steenbergen, inv. 1518, fol. 142 v, 27-11-1629. Op 31-7-1629 liet Cornelis Teelinck op een
veiling in Steenbergen een erf in de stad verkopen, hetgeen fl. 1500 opbracht (bron: idem, fol. 141 v-142).
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als eigenaar van de boerderij “de Drenckhose” in de polder van Kruisland (met 60 gemeten en 114 roeden land). 663
Eveneens in dat jaar bezat hij in het Westland een weiland ter grootte van 6 gemeten. 664
Hans Moriscus te Zierikzee verkocht op 21 februari 1625 de helft van een boerderij met 90 gemeten grond in het
Oudland in de Leghuijt aldaar. 665 Voor rijke inwoners van Schouwen-Duiveland waren de mogelijkheden om op
het eigen eiland lucratief te beleggen begrensd. Het is begrijpelijk dat zij in de omgeving op zoek gingen naar
alternatieven, ook uit een oogpunt van risicospreiding. In het nabijgelegen West-Brabant dienden zich diverse
mogelijkheden aan om grond te verwerven en deze goed renderend te verpachten. Riskant was dit wel, want de
oorlog met Spanje liet zoals reeds is opgemerkt ook deze streek niet onberoerd.
Adriaan Lieven Imanse van der Lisse huwde vóór 1549 met Maria Boeije, dochter van Jan Jacobse Boeije en Dana
Ockers en laatstelijk weduwe van Vincent Jacobse Mulock. Uit hun huwelijk kwamen in Zierikzee voor zover
bekend zeven kinderen voort. 666 Voor de reconstructie van het eigendom van het landgoed Padmos zijn er twee
van belang:
• Jan van der Lisse.
• Levina van der Lisse.
Na het overlijden van hun vader werd Padmos hun gezamenlijk bezit.
Jan Adriaanse van der Lisse werd in 1554 in Zierikzee geboren. Hij vervulde er de functies van raad, burgemeester,
thesaurier, Heilige Geestmeester, kerkmeester en weesmeester. Voorts was hij heemraad van Schouwen. Hij
huwde omstreeks 1577 met Digna van Gelre, geboren in de stad Tholen, dochter van Jacob van Gelre
(burgemeester van Tholen) en van Anna van Couwerve. Uit hun huwelijk kwamen drie kinderen voort. Na het
overlijden van Jan Adriaanse van der Lisse hertrouwde zijn weduwe met Jan Jacobse Boeije, baljuw en
opperdijkgraaf van de Vier Bannen van Duiveland. 667
Jan Adriaanse van der Lisse overleed op 4 mei 1602. 668 Zijn erfgenamen kwamen in het bezit van een deel van
het landgoed Padmos, dat toen in totaal waarschijnlijk ca. 165 gemeten omvatte, qua omvang vergelijkbaar met
de aangrenzende boerderij “De Lanteerne”. Op 2 augustus 1632 besloten deze erfgenamen (c.q. hun
rechtsopvolgers) om diverse vrijwel aaneengesloten bospercelen behorende bij “de hoeve Paddemoes” met een
totale omvang van ca. 75 gemeten publiekelijk in Steenbergen te laten verkopen. 669 Zij machtigden de (in
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MHC, ora Steenbergen, inv. 1642, ongefol..
Idem, inv. 1643, 5-4-1626.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1517, fol. 28. Het verkochte deel was afkomstig van zijn vrouw Sara Harmes.
De Vos, 1931, p. 73.
Idem, p. 191.
Steenbergen werd in die tijd weer getroffen door de pest. In 1602 woonden in de stad nog slechts 60 gezinnen
(Delahaye, 1975, p. 22).
In 1632 leefden van de drie kinderen van Jan Adriaanse van der Lisse alleen zijn dochter Baldina nog. Zij
was gehuwd met Johan Oortse en zal in ieder geval tot de erfgenamen van haar vader hebben behoord. De
oudste dochter van Jan Adriaanse van der Lisse, Levina, die omstreeks 1579 is geboren, huwde met Willem
van Dijcke en overleed in 1612. Van hun kinderen leefde vermoedelijk in 1632 alleen dochter Maria van
Dijcke nog die in dat jaar huwde met Hubrecht de Vager. Zij kan eveneens tot de erfgenamen van haar
grootvader Jan Adriaanse van der Lisse hebben behoord. Het is niet duidelijk wanneer de enige zoon van Jan
Adriaanse van der Lisse en Digna van Gelre, Jan genaamd, gedoopt te Zierikzee op 30-12-1584, is overleden.
De Vos vermoedt dat dit op jonge leeftijd is gebeurd, maar zeker is dit niet. Op 12-4-1602 is in Steenbergen
ene Jan Janssen van der Lisse vermeld als debiteur in verband met de koop van een paard (MHC, ora
Steenbergen, inv. 1511, 12-4-1602). Hij zou identiek met de in 1584 in Zierikzee gedoopte Jan kunnen zijn.
Het is onduidelijk of er een familiale connectie is tussen het Zierikzeese geslacht Van der Lisse en Adriaen
Jansen van der Lisse die als landman te Steenbergen in 1620 is vermeld. Op 9-5-1620 koopt deze 1,5 gemeten
grond in de polder Westland aldaar (MHC, ora Steenbergen, inv. 1515, fol. 212) en op 15-12-1620 is hij
vermeld als landman in de Graaf Hendrikpolder wanneer hij ca. 5 gemeten land in de Westland verkoopt
(idem, inv. 1516, fol. 9). Op 21-1-1624 was hij in het oostelijke deel van de Graaf Hendrikpolder eigenaar
van 11 gemeten en 8 roeden land (idem, inv. 1646, ongefol.). In 1620 was hij gehuwd met Mariken Lambregs.
Op 19-3-1625 is hij in Steenbergen vermeld als belastingplichtige (MHC, oga Steenbergen, inv. 2122). Hij
had vermoedelijk een zoon Adriaen die op 13-3-1633 als Adriaen Adriaense van der Lis samen met zijn
echtgenote Sara Jans is vermeld als mede-erfgenaam van het echtpaar Jan Adriaense Hollander en Magdalena
Michiels (MHC, ora Steenbergen, inv. 1519, fol. 293). Op 18-3-1643 is hij vermeld als pachter van het einde
van een dijk in het Westland [de dijk tussen het Oudland en het Westland] (ingaande 1-10-1642, dus met
terugwerkende kracht) vlakbij de hoeve Steenenheul die in het Oudland lag nabij die dijk ((MHC, ora
Steenbergen, inv. 1648, 18-3-1643).
Het is eveneens onduidelijk of er verwantschap is tussen het Zierikzeese geslacht Van der Lisse en Claes
Janszn. van der Lisse die op 3-3-1613 te Steenbergen is vermeld. Hij verklaarde toen fl. 38 en 16 stuivers
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Steenbergen woonachtige) landmeter Adriaen [Lambrechtse] Bruyncruijs om deze verkoop te regelen. In de
periode augustus-oktober 1632 vond de veiling plaats in “De Prince van Orangiën” te Steenbergen. De bospercelen
waren in 1615 opgemeten door de landmeter Steven Jan Simonszn. 670 Geveild werden 17 afzonderlijke percelen
die als volgt werden omschreven en verkocht: 671
Nr.
1
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4
5
6
7
8
9
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Omvang in gemeten
en roeden
8 g. en 266 r. 672
417 r. 673
7 g. en 218 r. 675
1 g. en 22 r. 676
6 g. en 143 r. 677
2 g. en 242 r. 678
2 g. en 233 r. 679
3 g. en 176 r. 680
4 g. en 155 r. 681

Koper
Jacob Anthonisse van [de] Leur
Daniel Noirot
Leendert Jacobsen Cnaep
Daniel Noirot
Huybregt Corstiaanse Duls
Daniel Noirot
Leendert Jacobsen Cnaep
Adriaen Bastiaense Francke
Leendert Jacobsen Cnaep

Prijs per
gemet in fl.
36
13 674
138
136
186
168
126
132
208

schuldig te zijn aan Susanna van der Lis, weduwe van Anthonij de Jonge (MHC, ora Steenbergen, inv. 1719,
fol. 163 v). Op 2-8-1626 is hij vermeld als landman in het Westland en als pachter van de boerderij “De
Plasse” met zaai- en weilanden ter grootte van 44 gemeten (MHC, ora Steenbergen, inv. 1643, 2-8-1626). De
herkomst van Lambrecht van der Lisse, pachter van 3 gemeten land in de Aanwaspolder te Steenbergen in
1643, is eveneens niet duidelijk (MHC, ora Steenbergen, inv. 1648, 23-9-1643).
Steven Jan Sijmonssen verkreeg op 20-10-1610, wonend in Oud-Gastel, van de Raad van Brabant een
admissie als landmeter (Muller en Zandvliet (red.), 1987, p. 128).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1519, fol. 229 v-237 v.
Het perceel heet “den calversblock”. Ligging: oostelijk grenzend aan de weiden van Mr. Cornelis van Stapele,
zuidelijk aan [land van] Govaert Marinusse, westelijk aan [grond van] Mr. Cornelis van Stapele en aan de
bossen van Denis Bastiaense Rongen, en noordelijk aan de weiden van het Gasthuis van Bergen op Zoom.
Het perceel heeft een uitweg door het bos van Denis Bastiaense Rongen.
Omschreven als een bosje, zuidoostelijk grenzend aan ’s lands watering, met het oosteinde grenzend aan de
weiden van Cornelis Cornelissen Padmoes, met de zuidzijde grenzend aan de weiden van Cornelis Teelinck,
westelijk grenzend aan de genoemde watering. De uitweg loopt over het “Paddemoes”.
Voor dit perceel werd in totaal fl. 18 betaald. Omgerekend is dit ca. fl. 13 per gemet.
Het perceel is op een [niet bij de veilingakte opgenomen] kaart genummerd als 12. Ligging: oostelijk
grenzend aan de Wouwsedijk [de Boomdijk], zuidelijk en westelijk aan de landen en weiden van het
Paddemoes en noordelijk aan land van de erfgenamen van Simon Janssen.
Dit perceel is op de kaart getekend als nr. 15. Ligging: oostelijk grenzend aan de weiden van het Paddemoes
en de weiden van de erfgenamen van Cornelis de Wijse, zuidelijk, westelijk en noordelijk aan de percelen
die vervolgens worden verkocht. De uitweg loopt door het bos met nr. 17 (“ende soo lancx de dreve van de
bosschen van Manteau heeft gehadt”).
Omschreven als perceel nr. 16 op de kaart. Ligging: oostelijk grenzend aan land van de erfgenamen van
Cornelis de Wijse, zuidelijk aan het voorgaande en het navolgende perceel [nr. 17], westelijk aan de bossen
van de heer Manteau en noordelijk aan het land van de [geref.] kerk van Steenbergen. Uitweg
noordwestwaarts langs het “straetken” voorbij het hoefke van Steenput [de dreef, met de knik, tussen
Ekelenberg en de Hoogstraat].
Op de kaart genummerd als 17. Oostelijk grenzend aan de percelen nrs. 15 en 18 (zo genummerd op de kaart),
zijnde bossen van de verkopers (“de erfgenamen”) met het uiteinde naar het bos genaamd het “krackelbos”,
nu eigendom van de heer Teelinck, westelijk grenzend aan [ land van] de heer Manteau. Dit perceel heeft een
uitweg als het vorige.
Op de kaart (en op de overloper) genummerd als 18. Oostelijk grenzend aan de weiden van het Paddemoes,
zuidelijk aan het navolgende perceel, westelijk deels aan het “Crackeelbos” [eerder omschreven als het
“krackelbos”] en deels, evenals noordelijk, aan de voorgaande percelen. De uitweg loopt langs de navolgende
twee percelen [nrs. 19 en 20] over het Paddemoes.
Op de kaart en in het veldboek getekend als nr. 19. Oostelijk grenzend aan de landen van het Paddemoes,
zuidelijk aan het navolgende perceel, westelijk aan het “Crackeelbos” van de heer Teelinck, noordelijk aan
het voorgaande perceel evenals de uitweg.
Op de kaart en de overloper genummerd als 20. Oostelijk grenzend aan de landen van het Paddemoes met
het uiteinde aan het “straetken” [het pad] dat naar [de hoeven] “de Lanteern” en “het Steenhuys” loopt;
westelijk grenzend aan het navolgende perceel en aan het “Crackeelbos”; noordelijk aan het voorgaande
perceel. De uitweg loopt over het Paddemoes.
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10
11
12
13
14
15
16
17

4 g. en 168 r. 682
3 g. en 142 r. 683
2 g. en 128 r. 685
4 g. en 123 r. 686
3 g. en 46 r. 687
7 g. en 147 r. 688
7 g. en 193 r. 689
525 r. 690

Cornelis Adriaensse Wolff
Stoffel Jacobs Gastelaer 684
Idem
Cornelis Coenraets
Cornelis Cornelissen Padtmoes
Daniel Noirot
Idem
Jacob Anthonisse van de Leur

150
234
142
156
62
66
66
50

Een groot deel van het bosgebied van het landgoed Padmos raakte dus versnipperd over negen eigenaren. De
eigendomsoverdracht vond plaats op 14 januari 1633.
Opmerkelijk zijn de grote verschillen in verkoopprijs tussen de onderscheiden bospercelen. De waarde varieerde
van fl. 13 tot fl. 234 per gemet. Vooral de ouderdom van de bomen zal een belangrijke rol hebben gespeeld. Hoe
ouder de bomen, hoe meer de verkoop ervan opbracht. Ook het soort bomen zal bepalend voor de waarde zijn
geweest; eikenhout bracht het meest op. Voorts zal hebben meegewogen of en zo ja in welke mate de verkoper
nog rechten kon doen gelden op de opbrengst van reeds verkochte bomen of op de verkoop van snoeihout
(“schaarhout”).
Het landgoed Padmos was vanaf 24 maart 1580 niet alleen eigendom van Jan Adriaanse van der Lisse maar ook
van zijn zuster Levina en haar man Nicolaes Janse de Huybert . 691 Vermoedelijk had haar deel betrekking op de
volgende bestanddelen, met een totale omvang van ca. 90 gemeten:
• het zogeheten kasteelterrein met het slot.
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Op de kaart genummerd als 21. Oostelijk grenzend aan het voorgaande perceel en aan het “Crackeelbos”;
zuidelijk aan het “straetken” naar “de Lanteern”; westelijk en noordelijk aan de bossen van de heer Teelinck.
De uitweg loopt via het Paddemoes.
Op de kaart genummerd als 22 en bekend als het Achterste Heesterbos, recht zuidwaarts aan het einde van
het voorgaande perceel; oostelijk en zuidelijk grenzend aan de navolgende percelen en noordelijk aan de
bossen van de heer Teelinck. De uitweg loopt via de dreef van het Paddemoes. De verkoop van dit perceel
bevattte een bepaling omtrent de opbrengst van reeds door de eigenaren verkocht schaarhout (“scheijr”) met
als strekking dat die opbrengst ten goede zou komen aan de koper(s).
Na zijn overlijden kwamen dit en het volgende perceel in het bezit van zijn zusters en hun echtgenoten, te
weten Margrita Jacobs Gastelaer, gehuwd met de sergeant-majoor Willem Scherpesteijn en Dinga
(Dingenken) Jacobs Gastelaer, toen gehuwd met de stadssecretaris en notaris Matthias Reijns (en eerder,
vermeld op 10-3-1626, met Pieter Corstiaens Duls; MHC, ora Steenbergen, inv. 1643). Op een vermoedelijk
verloren gegane kaart van “de hoeve Padmos” zijn deze percelen in 1636 met andere nummers vermeld dan
bij de publieke verkoop in 1635; zij hebben nu als nummers 11 en 12 (MHC, ora Steenbergen, inv. 1520, fol.
177 v, 4-9-1636).
Op de kaart genummerd als 23 en bekend als het Voorste Heesterbos. Westelijk grenzend aan het voorgaande
perceel, oostelijk aan de hofstede van het Paddemoes en zuidelijk aan het navolgende perceel. De uitweg
loopt via het Paddemoes.
Op de kaart genummerd als 24. Het perceel ligt aan het einde van de twee voorgaande percelen. Oostelijk
grenzend aan de weiden van het Paddemoes, zuidelijk aan ’s lands watering en westelijk aan de bossen van
de heer Teelinck. De verkoop bevatte een bepaling over de opbrengst van reeds verkocht schaarhout.
Dit perceel ligt zuidoostwaarts van het voorgaande perceel over ’s lands watering [de Oudlandsche
Watergang], oostelijk grenzend aan de weiden van de heer Teelinck, zuidelijk aan de weiden van de heer
Cornelis de Wijse en westelijk aan de bossen van de heer Teelinck. De uitweg loopt langs de twee voorgaande
percelen over het Paddemoes.
Het bos is genaamd “de Crabbe”, oostelijk grenzend aan de bossen van wijlen Pieter Stouters, zuidelijk aan
het volgende perceel, westelijk aan de bossen van burgemeester Aelbregt Jacobse van der Haven en
noordelijk aan de bossen van de heer Teelinck.
Dit perceel ligt naast het voorgaande, oostelijk grenzend aan de bossen van Denis Bastiaense Rongen en van
Mr. Cornelis van Stapele, zuidelijk aan de bossen van de erfgenamen van Cornelis de Wijse [NB: waar bij
de verkoop van de voorafgaande percelen Cornelis de Wijse als belender is vermeld dient kennelijk te worden
gelezen: zijn erfgenamen] en westelijk aan [het land of bos van] Cornelis van Stapele.
Dit perceel ligt westwaarts aan het einde van het voorgaande perceel, zuidelijk grenzend aan [land of bos]
van de erfgenamen van Jacob Adriaense van Breda en aan [land of bos] van Jacob Anthonisse van de Leur,
westelijk aan de bossen van de erfgenamen van Melis Gijsbrechtse en noordelijk aan de bossen van Mr.
Cornelis van Stapele. De uitweg loopt naar de Nieuwe Weg [anno 2012: de Moestraatseweg].
Dat zij vrouwe van Padmos was is vermeld door Romeijn, 2001, p. 172.
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•
•
•

de bijbehorende boerderij.
enkele bos- en weidepercelen daaromheen.
mogelijk voorts (maar dit is niet zeker; zie verderop) de bij het landgoed behorende grond in de polder
Nieuw Cromwiel.
Het staat vast dat in elk geval de twee eerstgenoemde bestanddelen evenals het laatstgenoemde buiten de verkoop
bleven van dat deel van het landgoed dat in 1632 door de erfgenamen van Jan Adriaanse van der Lisse publiekelijk
werd verkocht en versnipperd raakte.
Levina van der Lisse werd in 1544 in Zierikzee geboren en huwde omstreeks 1566 met de Zierikzeese regent
Nicolaes Janse de Huybert, telg uit een vooraanstaand en vermogend patriciërsgeslacht. Hij vervulde in Zierikzee
onder meer de functies van raad, schepen, burgemeester, thesaurier en weesmeester. Buiten Zierikzee was hij onder
meer leenman van de grafelijkheid van Zeeland Beoosten Schelde en gedeputeerde ter Staten-Generaal. In die
laatste hoedanigheid verbleef hij in 1600 te Oostende gedurende de Slag bij Nieuwpoort. Hij overleed op 24 maart
1611, zijn echtgenote werd op 10 maart 1626 begraven. Van hen zijn acht kinderen bekend. 692 Voor de
reconstructie van de geschiedenis van het landgoed Padmos is hun dochter Catharina de Huybert van belang. Zij
ondertrouwde te Zierikzee op 1 juni 1601 met Jacques Dallens, die in de stad Tholen onder meer de functies
vervulde van schepen en burgemeester en eerder (op 12 februari 1584 te Middelburg) huwde met Margaretha van
de Perre. 693 Het eerste kind uit het tweede huwelijk van Jacques Dallens was dochter Johanna Dallens. Zij werd
in 1601 geboren, huwde eerst met Johan Rassaert (luitenant in het Staatse leger, vermoedelijk een zoon van Charles
Rassaert en Isabeau Piron) en later (op 23 januari 1639 te Tholen) met Anthoni van Rasenburch (Rasenberch)
(baljuw van het Committimus in Staats-Vlaanderen in 1643). 694 Catharina de Huybert overleed te Tholen in
oktober 1630.
In 1635 is het landgoed Padmos te Steenbergen gedeeltelijk eigendom van Johanna Dallens, dan weduwe van
Johan Rassaert. 695 Op 15 november 1635 verkoopt zij de helft van het landgoed voor een bedrag van fl. 4000 en
een “rosenobel” (een gouden munt in de vorm van een roos) aan haar broer Johan Dallens. 696
Het landgoed omvatte toen in totaal ca. 90 gemeten en werd omschreven als “ ’t Paddemoes”. Verkocht werd dus
een deel ter grootte van ca. 45 gemeten. In de transportakte ontbreekt een gedetailleerde beschrijving van dit deel.
Waarschijnlijk was de andere helft eigendom van Cornelis Cornelissen Padtmos. Deze was in 1635 pachter van
het deel dat door Johan Dallens werd gekocht (zie verderop).
Op 14 december 1635 verkocht Johan Dallens de door hem gekochte helft aan deze pachter. Deze verklaarde het
koopcontract van 15 november 1635 te respecteren en Johan Dallens van de aankoop “volcomentlijck te ontlasten”.
697
Op 23 februari 1645 verscheen Anthoni van Rasenburch, optredend als man en voogd van Johanna Dallens,
voor de schepenbank van de stad Tholen om een inwoner van de stad Steenbergen (i.c. Cornelis Adriaenssen
Stuijffuijt) te machtigen om voor de magistraat van Steenbergen te verklaren dat Cornelis Cornelissen Padtmos
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De Vos, 1931, p. 135-136.
Romeijn, 2001, p. 172. Uit het huwelijk van Jacques Dallens met Margaretha van de Perre kwam o.m. een
zoon Jacob voort die op 19-7-1623 is vermeld als in ondertrouw met Anna Ferret, ged. Steenbergen 9-61601, dochter van Jacob Ferret, de toen reeds overleden majoor van stad en land van Steenbergen (deze
verkreeg van de Raad van State commissie als sergeant-majoor en wachtmeester van Steenbergen op 27-21598; NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1525, fol. 168 v). Jacob Dallens verkocht toen land in de Sint
Ontcommerpolder te Steenbergen (MHC, ora Steenbergen, inv. 1516, fol. 134). De oorspronkelijke naam
van de familie Dallens is d’Allens. De stamvader van deze familie is Guillaume Dallens, geboren in
Tornehem (Tournehem sur la Hem, anno 2012 behorend tot het Franse departement Pas de Calais) ca. 1480.
Zijn zoon Anthonis werd, komend vanuit Saint Omer (op de grens tussen Frans-Vlaanderen en Artois),
poorter van Zierikzee in 1558 en vervolgens rentmeester van de markies van Vlissingen en Veere. Hij huwde
met Johanna Willems Teelinck; uit dit huwelijk kwam de vader van Johanna Dallens voort.
Jacques Dallens (overl. te Tholen nov. 1623) bezat land te Steenbergen. Op 28-8-1617 is als pachter van (een
deel van) deze grond Cornelis Crijnse Padmos vermeld (vanwege een pachtschuld van fl. 165 en 5 stuivers
over de periode 1-10-1615 tot 1-10-1616), de vader van Cornelis Cornelissen Padtmos, die pachter en
eigenaar van het landgoed Padmos werd (zie verderop) (MHC, ora Steenbergen, inv. 1721, fol. 223).
Romeijn, 2001, p. 172; zie voor het Committimus in Staats-Vlaanderen: Leune, 1996, deel 1, p. 193-195.
Zij testeerden te Tholen op 30-10-1625 (GA Tholen, RAZE 5218).
GA Tholen, RAZE 5179, 15-11-1635; MHC, ora Steenbergen, inv. 1520, 17-11-1635, fol. 130-131 v.
Johan Dallens (geb. ca. 1603) was in de stad Tholen o.m. schepen, burgemeester en ontvanger. Op 22-9-1632
huwde hij te Tholen met Susanna Liens, dochter van Johan Liens en Cornelia Vermuyden. Hij werd in Tholen
op 7-10-1662 begraven.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1520, 17-11-1635, fol. 131 v. Als koper van de helft van het landgoed Padmos
werd Cornelis Cornelissen Padtmos te Steenbergen “gevest” op 22-2-1636.
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aan zijn verplichtingen als koper van “den halffe houve en landen daaraenvolgende gelegen int Oudlant van
Steenbergen genaampt het Padmos” had voldaan. 698 Stuijffuijt voerde deze opdracht uit op 9 maart 1645. Hij
verklaarde dat Padtmos “so wel den lesten penninck als den eersten” had voldaan. Klaarblijkelijk mocht Cornelis
Cornelissen Padtmos in termijnen betalen. 699
Op een kohier van de eigenaren van land in de polder het Oudland te Steenbergen betreffende het jaar 1649 komen
Johanna Dallens en Anthoni van Rasenburch niet (meer) voor, wel Cornelis Cornelissen Padtmos. 700
Padtmos
In december 1635 werd Cornelis Cornelissen Padtmos (die ook omschreven is als Padmos en Padmoes) dus
eigenaar van de helft van het landgoed, waarnaar zijn familienaam vermoedelijk te herleiden valt. Hij betaalde er
fl. 4000 voor. Dat was omgerekend per gemet ca. 89 euro, een relatief laag bedrag gelet op de waarde van
landbouwgrond destijds. Van wie was de andere helft? Zeker is dat Cornelis Cornelissen Padtmos als eigenaar het
landgoed in 1649 trachtte te verkopen met een omvang van 92 gemeten en 109 roeden, vrijwel even groot als toen
het in 1635 voor de helft werd verkocht. Er dienen zich nu twee mogelijkheden aan:
• Hij was reeds eigenaar van de helft van het landgoed toen hij de andere helft op 14 december 1635 kocht.
• Hij is eigenaar van die andere helft geworden ergens tussen 14 december 1635 en 1 november 1649, toen
hij besloot om het landgoed publiekelijk te verkopen.
De eerste verklaring is het meest aannemelijk. Dat hij reeds voor de helft eigenaar was kan niet worden bewezen
met verwijzing naar een desbetreffende koopakte. Die kon niet worden getraceerd en ging vermoedelijk verloren.
Een belangrijke aanwijzing voor het eigendom van Padmos vóór 14 december 1635 zijn de bewaard gebleven
kohieren betreffende de cijns voor het deel van de Boomdijk dat veelal is omschreven als de dijk tussen de Oude
Cromwielsedijk en het zuidwaarts gelegen kruisriool (ook aangeduid als “de steene sluis”). 701 Dit deel was
vanouds meestal eigendom van de eigenaar van Padmos. Wie de cijnsplichtige van dit deel van de dijk was op 14
december 1635 is niet bekend maar vaststaat dat dit op 3 april 1636 Cornelis Cornelissen Padtmos was. 702 Hij zal
dus toen volledig eigenaar van Padmos zijn geweest, want de betreffende cijns werd niet ook (deels) door een
ander betaald. 703
In de verkoopakte van 15 november 1635 wordt het object omschreven als een halve hoeve land “int geheel groot
ontrent tnegentich gemeten gelegen alhier int Oudelant van Steenbergen en genaempt Paddemoes”. Land in de
polder Nieuw Cromwiel werd (mogelijk per abuis) niet genoemd en was dus niet in de omschrijving van het
landgoed begrepen. Zeker is dat bij de mislukte verkoop van het landgoed in 1649 en de daaropvolgende
(gerealiseerde) verkoop in 1651 de grond in de polder Nieuw Cromwiel wél was inbegrepen. Waarschijnlijk was
Cornelis Cornelissen Padtmos in 1635 al eigenaar van die grond. Zeker is dat hij op 11 september 1647 eigenaar
werd van een perceel land in Nieuw Cromwiel ter grootte van 27 gemeten en 55 roeden dat later tot het grondgebied
van het landgoed Padmos werd gerekend (zie verderop). Op een ander moment moet hij eigenaar zijn geworden
van het perceel in Nieuw Cromwiel ter grootte van 14 gemeten en 118 roeden dat vanaf 1649 eveneens als land
bij “de hoeve Padmos” is betiteld. Dit kwam vermoedelijk vóór 1635 in zijn bezit. Zekerheid kon hierover niet
worden verkregen omdat in de overdracht van de helft van Padmos door Johanna Dallens aan haar broer Johan
Dallens en vervolgens aan Cornelis Cornelissen Padtmos een exacte topografische duiding van het landgoed
ontbreekt. Volstaan werd met een duiding van de globale ligging: het Oudland van Steenbergen. 704
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GA Tholen, RAZE 5179, 23-2-1645.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1520, fol. 131 v.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1007. In de door Delahaye samengestelde inventaris van het oud-archief van de
gemeente Steenbergen worden onder nummer 1201 drie kohieren vermeld met de namen van de voornaamste
ingelanden van de polders Kruisland, Oudland en de beide Cromwielen (Delahaye, 1963, p. 59). Gelet op
deze namen is de veronderstelling van Delahaye dat de kohieren betrekking hebben op de situatie van het
jaar 1635 niet juist. Een betere schatting van de datering is ca. 1660.
De pacht had het karakter van een jaarlijks te betalen cijns van fl. 6 aan de ingelanden van de polder Oudland
(en de rechtsopvolgers daarvan). Met de Oude Cromwielsedijk wordt de dijk bedoeld tussen de polders Oud
en Nieuw Cromwiel. Deze dijk is ook omschreven als “de Crommedijck”. Later is deze omschreven als “de
Dwarsdijk”, waarvan de naam na de Tweede Wereldoorlog werd veranderd in “de Canadezenweg” ter
herinnering aan de bijdrage van Canadese militairen aan de bevrijding Steenbergen in november 1944.
MHC, oud-archief van het Waterschap De Gewijzigde Cruijslandspolders, 1356-1935 (archiefnummer 498),
inv. CR 87 betreffende het tijdvak 3-4-1636 tot 3-4-1637. Een oudere rekening van de penningmeesters van
de betreffende polders is niet bewaard gebleven.
Vermoedelijk was hij reeds in 1634 deels eigenaar van Padmos. Op 8-7-1634 hield de dijkgraaf van o.m. de
polder Oudland een schouwing. Met 5 stuivers werd beboet N.N. Padtmoes wegens het niet effenen van “het
spoor” op de Boomdijk (MHC, oga Steenbergen, inv. 1631, ongefol.).
De oorspronkelijke transportakte werd verleden voor de schepenbank van de stad Tholen. Daar werd het
klaarblijkelijk niet nodig geoordeeld om het object qua ligging gedetailleerd te beschrijven; mogelijk waren
128

Cornelis Cornelissen Padtmos (Padmos, Padmoes, Paddemoes) is waarschijnlijk in 1599 of 1600 geboren; hij
verklaarde op 9-1-1638 “omtrent” 38 jaren oud te zijn. 705 Op 31 mei 1662 is hij omschreven als 62 jaar oud. 706
Zijn vader was Cornelis Crijnsen Padmoes (Padtmos). 707 De moeder van Cornelis Cornelissen Padtmos is niet
bekend. 708 Zij is als belastingplichtige te Steenbergen op 19 maart 1625 anoniem vermeld als de weduwe van
Cornelis Crijnse Padtmoes. 709 Laatstgenoemde is vermoedelijk omstreeks 1580 geboren en was aanvankelijk
landman in de polder Westland te Steenbergen. 710 Hij is in 1614 en 1618 vermeld als eigenaar van land in de
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de Thoolse schepenen hiertoe ook niet in staat. Toen de verkoop werd ingeboekt in de registers van de
Steenbergse schepenbank werd volstaan met een verwijzing naar de overeenkomst die tussen broer en zus in
Tholen was gesloten. Een precieze topografische duiding bleef achterwege.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1726, fol. 383. Zijn ouders bleven na de Reformatie rooms-katholiek. Als we
aannemen dat zij ook omstreeks 1600 in het Westland woonden is de kans groot dat zij hun kinderen in de
parochiekerk van Halsteren lieten dopen (De Mooij, p. 291-292; Delahaye, 1974, p. 31). Die kerk lag
dichterbij dan de r.k. kerk in Wouw. Van de parochiekerk in Halsteren zijn pas doopgegevens beschikbaar
vanaf 1632. Mocht de doop van Cornelis Cornelissen Padtmos in Wouw hebben plaatsgevonden dan gingen
de betreffende gegevens eveneens verloren, want het oudste doopboek van de parochie aldaar vangt aan in
1615. Het was in Steenbergen omstreeks 1600 niet mogelijk om kinderen ter plaatse rooms-katholiek te laten
dopen; dit werd pas mogelijk vanaf april 1679.
Idem, inv. 1735, fol. 141. Hij legde toen voor de schepenbank van Steenbergen samen met anderen een
verklaring af over de ligging van een “heule” (een verbinding door een dijk of onder een weg tussen twee
wateren) in het Oudland.
Op 20-4-1600 is hij in Steenbergen vermeld als debiteur (MHC, ora Steenbergen, inv. 1511).
Twee broers van Cornelis Cornelissen Padtmos zijn: Crijn Cornelisse Paddemoes en Aert Cornelisse Padmos
(Bosters, 2012 b, p. 38). Eerstgenoemde is op 21-3-1621 vermeld als verkoper van een perceel land in
Kruisland (MHC, ora Steenbergen, inv. 1516, fol. 60); idem in 1633 als eigenaar van grond te Kruisland,
resp. 3 gemeten en 137 roeden en 53 gemeten en 124 roeden (MHC, oga Steenbergen, inv. 1640, fol. 10).
Aert Cornelisse Padmos is in het tijdvak april 1656 tot april 1657 vermeld als ingelande van de
Cruijslandspolders (Kruisland, Oudland en de beide Cromwielen) (MHC, oud-arch. van het Waterschap De
Gewijzigde Cruijslandspolders, 1356-1935, inv. CR 102). Cornelis Cornelissen Padtmos had ook een zuster
Maeijken. Deze kreeg een dochter Maeijken Adriaens. Na haar overlijden werd Cornelissen Cornelissen
Padtmos voor een vierde part haar erfgenaam (MHC, ora Steenbergen, inv. 1726, fol. 168, 8-7-1634).
MHC, oga Steenbergen, inv. 2122.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1719, fol. 28 v, 2-3-1612 en fol. 186, 3-5-1613. Voorts: ora Steenbergen, inv.
1723, fol. 121, 24-3-1621. Hij is op 25-7-1620 vermeld als landbouwer op de “Munnickenhoeve” op “de
Bertte” in het Westland (MHC, ora Steenbergen, inv. 1723, fol. 43). De locatie daarvan is afgebeeld op een
ongedateerde Adantekening (MHC, Archief Raad en Rekenkamer Bergen op Zoom, D 237); idem op de
Roman-Visscherwandkaart van het gewest Zeeland, kaartdeel West-Brabant (ZA, Zelandia Illustrata III.I, nr.
850) (zie de fragmentkaart op blz. 130). Op 20-5-1623 (maar mogelijk reeds in 1621) ging de pacht van deze
hoeve over naar Adriaen Aertse Schetter (idem, inv. 1642, 20-5-1625) en reeds op 1-0-1625 ging de pacht
vervolgens over naar Jan Machielsen (idem, ora 1643, 13-3-1626). De boerderij was ooit eigendom van de
Abdij van Middelburg (vandaar de naam van de hoeve) (Van Loon, 1966, p. 84-85) en daarna van het gewest
Zeeland, verpacht door de rentmeester van de geestelijke goederen (in 1623 vertegenwoordigd door Jacques
Dallens) en het college van Gecommitteerde Raden van dit gewest (in 1623 vertegenwoordigd door de leden
Steven Cornelissen Tenys en Ewout de Huybert). Cornelis Crijnse Padmos was ook landbouwer in de polder
Schuddebeurs te Nieuw-Vossemeer (bedijkt in 1609), vermeld op 27-6-1620 (MHC, ora Steenbergen, inv.
1723, fol. 35 v). De locatie “de Bertte” is als “de Berct” op 19-5-1357 vermeld (Delahaye, 1963, p. 141,
regestnummer 45; idem regestnummers 63 en 87). Deze locatie is als “den Hogen Bert” vermeld op 3-9-1458
(MHC, ora Steenbergen, inv. 1706, fol. 195 v; zie ook inv. 1507, fol. 406, 25-2-1520). Ze vormt het
zuidwesteinde van de Westlandse polderdijk op het punt waar de Westlandse of Kladsedijk aansluit op een
lage uitloper van de Brabantse Wal en noordwaarts verder loopt naar de stad Steenbergen. De
“Munnickenhoeve” aldaar is als “het Monnikengoed” vermeld op 18-2-1517 (idem, inv. 1507, fol. 315). De
abdij van Middelburg bezat reeds in 1272 (moer)land in de streek tussen Steenbergen en Halsteren (Delahaye,
1980, p. 27). In 1665 bezat deze abdij (lees: het gewest Zeeland, beheerd door de rentmeester van de
geestelijke goederen van dat gewest) nog steeds land te Steenbergen, waarvan de waarde werd geschat op fl.
5000 (MHC, oga Steenbergen, inv. 2122; omslag legerlasten 1665).
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polder Kruisland. 711 Vermoedelijk vestigde hij zich tussen 1617 en 1621 als landbouwer in het Oudland. 712 Op
10 augustus 1621 (en op 26 mei 1623) is in het Oudland de arbeider Huijbrecht N.N. als belastingplichtige vermeld,
wonend bij Cornelis Crijnse Padtmos, toen ook omschreven als Cornelis Crijnse op Padtmos. 713 Gelet op die
laatste schrijfwijze is het denkbaar dat hij pachter was van de Padmoshoeve en daar door zijn zoon Cornelis werd
opgevolgd.
Toen Cornelis Crijnsen Padtmos overleed bezat hij nog land in het Westland. Zijn erfgenamen betaalden er (onder
meer) in de jaren 1639-1640 een rente van fl. 4,50 per jaar voor ten gunste van de Armen van Steenbergen. 714
De vader van Cornelis Crijnsen Padtmos, Crijn Padtmos (Padmoes), zal in de eerste helft van de 16de eeuw zijn
geboren. Deze was gehuwd met Sijken Cornelis (die nog doopgetuige was te Wouw op 19 november 1623) en is
waarschijnlijk identiek met Quirijn opt Pathmos, die is vermeld als bewoner van het Westland omstreeks 1569. 715
De oudst bekende stamvader van het Steenbergse geslacht Padmos werd vermoedelijk in het laatste decennium
van de 15de eeuw geboren. Nakomelingen van hem werden Padmos (of een variant daarvan) genoemd. 716
Cornelis Cornelissen Padtmos werd net zoals zijn vader landbouwer en is op 16 mei 1669 in Wouw begraven. 717
Hij huwde eerst (vermoedelijk in of vóór 1621) met Neelken Aerts, daarna (vóór 29-11-1635) met Maeijken Pieters
en ten slotte (vóór 13 mei 1642) met Maijke Jaspers. 718 Op 10 augustus 1621 (dus reeds op jonge leeftijd) is hij
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MHC, oga Steenbergen, inv. 1635 en 1638. In 1618 is hij in Kruisland vermeld als eigenaar van twee percelen
grond: 6 gemeten en 259 roeden en 7 gemeten en 268 roeden. Op 15-5-1620 is hij als belender van grond te
Kruisland vermeld (MHC, ora Steenbergen 1516, fol. 6).
Op 21-3-1621 verkocht Cornelis Crijnse Padmos (omschreven als landman in het Westland) twee percelen
land in de polder Rubeere (grenzend aan het Westland) van resp. 6,5 en 13 gemeten (MHC, ora Steenbergen,
inv. 1516, fol. 14).
MHC, oga Steenbergen, inv. 2122; kohieren betreffende contributiegeld.
Idem, oga 1788, ongefolieerd. Door zijn erfgenamen werd dit land toen verpacht.
MHC, oga Steenbergen, inv. 2093. Op dit kohier komen twee andere personen in het Westland voor die zijn
omschreven als “opt Pathmos”. Mogelijk was Padmos dus ook een locatie in het Westland. Het is dan
denkbaar dat de Steenbergse familienaam Padmos niet verwijst naar het landgoed Padmos in het Oudland
maar maar een zo genoemde locatie in het Westland. Voor deze mogelijkheid lijkt te pleiten dat de in de
tweede helft van de 16de eeuw geboren Crijn Cornelisse Padmos landbouwer was in de polder Westland (en
de nabijgelegen polder Schuddebeurs). Daar staat tegenover dat het toponiem Padmos in het Westland na
1569 niet meer is aangetroffen.
Bosters, 2012 b, p. 37-40.
Op 3-5-1669 is hij in Steenbergen nog als debiteur vermeld wegens een hypothecaire schuld van fl. 500, met
als onderpand een perceel land van 17 gemeten in Kruisland en één van 6 gemeten in “De Crabben” in het
Oudland (MHC, ora Steenbergen, inv. 1737, fol. 118).
Hij trouwde met Neelken Aerts vóór 20-2-1621. Haar vader, Aert Jorissen, overleed vóór die datum (MHC,
ora Steenbergen, inv. 1516, fol. 20). Het tweede huwelijk van Cornelis Cornelissen Padmos is vermeld op
16-8-1658 (idem, inv. 1734, fol. 142 v); Maeijken Pieters was toen reeds overleden.
Zijn huwelijk met Maijke Jaspers is vermeld in: GA Breda, Vestbrief Terheijden, R 644. Cornelis Cornelisse
Padtmos en Maijke Jaspers verkopen dan land te Steenbergen. Uit het huwelijk van Cornelis Cornelisse
Padtmos en Neelken Aerts kwamen de volgende kinderen voort, die in Wouw r.k. zijn gedoopt:
• Anna, 25-9-1621.
• Neelken, 19-11-1623 (doopgetuige was o.m. Sijken Cornelis, haar overgrootmoeder van
vaderszijde).
• Bastiana, 26-12-1626.
• Maria, 31-12-1628.
• Aert, 14-12-1630 (de vader werd omschreven als Cornelis van Paddemoes).
• Antonij, 12-1-1632.
• Matheus, 12-4-1634.
Uit het tweede huwelijk kwam zoon Marinus Cornelissen Padmos voort, vermeld als minderjarige op 16-81658 (MHC, ora Steenbergen, inv. 1734, fol. 142 v). Cornelis Cornelissen Padtmos verklaarde toen voor de
schepenbank van Steenbergen dat hij nog fl. 662 schuldig was aan deze zoon, te weten fl. 462 wegens een
aan dit kind toekomende erfenis van diens grootvader van moederszijde, te weten Pieter Huybrechtsen,
overleden te Roosendaal, en voorts een bedrag van fl. 200 vanwege het recht van deze zoon op zijn moederlijk
goed. Daarbij werd verwezen naar het testament van Maeijken Pieters dat op 29-11-1635 voor de Weeskamer
van Steenbergen werd getoond (en dat vermoedelijk niet bewaard is gebleven). Cornelis Cornelissen Padtmos
stelde als onderpand van deze verplichting 13 gemeten en 345 roeden land in het “Segblock” te Kruisland,
een perceel dat hij op 11-10-1656 had gekocht. Waarschijnlijk kwam uit het tweede huwelijk ook een dochter
Catalijntje Cornelis Padtmoes voort, geboren in het Oudland, die op 10-2-1663 te Steenbergen gereformeerd
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vermeld in het Oudland, zeer waarschijnlijk als pachter van een klein stukje grond. 719 Op 20 december 1622
pachtte hij een boerderij in de polder van Kruisland met 17 gemeten grond. 720 Op 16 januari 1628 werd hij eigenaar
van de helft van een perceel land in de polder Oud Cromwiel dat door zijn broer Quirijn (Crijn) Cornelisse Padtmos
werd verkocht. Hij betaalde er fl. 112 per gemet voor. 721 In 1630 is hij vermeld als landman in het Oudland en
later (zoals in 1654) als bewoner van de polder Nieuw Cromwiel. 722 In het Oudland woonde hij op de hoeve
Padmos, aanvankelijk als pachter, later als eigenaar. Als bewoner is hij er vermeld op onder meer 2 mei 1648. 723
In de polders van Steenbergen was hij vooral in de periode 1630-1665 zeer actief als koper en verkoper van
landbouwgrond. 724 Hij kocht in de periode 1630-1658, behalve het landgoed Padmos, de volgende percelen land:
725

Datum
21-03-1630
13-10-1632
05-04-1634
14-06-1634
28-12-1634

719

720
721

722

723

724

725
726

727

728
729
730

Object
Een perceel in Nieuw Cromwiel 726
3 gemeten en 46 roeden in “De Crabben” in het Oudland 727
2 gemeten in het Oud Cromwiel 728
5 gemeten in het Oudland 729
2 gemeten en 60 roeden in Oud Cromwiel 730

Prijs per gemet in fl.
178
62
160
163
257

ondertrouwde met Cornelis Claaszn. Schoen (Bosters, 2003 b, p. 210). Deze is in 1675 vermeld als
landbouwer in de Cromwielen te Steenbergen (MHC, oga Steenbergen, inv. 2154). Toen op 22-3-1683 hun
zoon Nicolaus Schoen in Wouw r.k. werd gedoopt werd als plaats van geboorte genoteerd: Padmos.
MHC, oga Steenbergen, inv. 2122 (kohier omslag legerlasten). Hij wordt vermeld in de categorie
belastingplichtigen met “weinige lantbouwinge”; voorts komen er namen op voor van arbeiders.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1642, 20-12-1622. De boerderij grensde westelijk aan de Oude Cromwielsedijk.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1518, fol. 3. Voor de koop werd Cornelis Cornelissen Padtmos gevest op 4-21628. Het stukje land werd publiekelijk verkocht na het overlijden (vóór 24-11-1627) van Sijken Cornelis,
weduwe van Crijn Cornelisse Padtmos, waarschijnlijk in verband met de toedeling van het moederlijk goed
aan hun kinderen. De andere helft van het perceel was toen eigendom van Cornelis Gijsbrechtsen.
Hij vestigde zich in de polder Nieuw Cromwiel waarschijnlijk in 1651, na de verkoop van Padmos. Hij is er
als bewoner bijv. vermeld op 1-3-1654 (MHC, ora Steenbergen, inv. 1733, fol. 71). Wanneer hij op 9-5-1654
(idem, fol. 85) wordt omschreven als landman in Oud Cromwiel werd daarbij vermoedelijk gedoeld op het
land dat hij daar bezat en niet op zijn woondadres. Ook in 1655 namelijk is hij vermeld als bewoner van
Nieuw Cromwiel. Daarentegen wordt hij op 3-5-1669 weer vermeld als wonend in het Oudland (MHC, ora
Steenbergen, inv. 1737, fol. 118).
Idem, inv. 1731, fol. 23. Hij leende toen fl. 1000 van Magdalena Michiels, weduwe van Jan Adriaense
Hollander. Onderpand was de hoeve Padmos waar hij toen woonde.
In voorafgaande jaren verwierf en verkocht hij ook grond te Steenbergen, maar slechts incidenteel. Op 20-21621 gaf hij opdracht tot een publieke verkoop van 2,5 gemeten weilanden in de Coevering te Steenbergen,
die hij had geëerfd van zijn schoonvader Aert Jorissen; deze veiling vond plaats op 10-3-1621 en leverde fl.
150 per gemet op. Op 17-6-1626 verkocht hij voor fl. 141 per gemet land dat eerder eigendom was van zijn
ouders, te weten 14 gemeten en 227 roeden te Kruisland en 2,5 gemeten in Oud Cromwiel (MHC, ora
Steenbergen, inv. 1517, fol. 107). In de laatstgenoemde polder kocht hij op 16-10-1627 7 à 8 gemeten (het
perceel diende nog exacter te worden opgemeten) voor fl. 111 per gemet (bron: idem, fol. 217 v).
Afgaande althans op de betreffende transportakten in het archief van de schepenbank van Steenbergen.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1519, fol. 30. De omvang van het perceel werd niet vermeld. Hij kocht het van
Bastiaen Adriaense Dorenbosch, inclusief de daarop staande tarwe.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1519, fol. 229 v-237 v. Hij kocht het van de erfgenamen van Jan Adriaense van
der Lisse. Het perceel grensde westelijk aan het land van “De Lanteerne”, eigendom van Cornelis Teelinck.
Idem, inv. 1520, fol. 22.
Idem, fol. 39 v.
Idem, fol. 70. Hij betaalde in totaal het hoge bedrag van fl. 565 en kocht het perceel van de erfgenamen van
Simon Willemse de Rots. In de koopakte is een opmerkelijke conditie opgenomen. De afgesproken prijs zou
uiteindelijk alleen worden betaald indien de onderhandelingen tussen de Staten-Generaal van de Republiek
en de koning van Spanje binnen drie jaar, gerekend vanaf 1-1-1635, tot vrede (“treves oft pais”) zouden
leiden. Anders verwierf de koper de grond voor fl. 12 [per gemet ?] plus de door hem reeds betaalde rente.
Eind 1634 had oorlogsdreiging (c.q. het perspectief op beëindiging daarvan) dus een grote invloed op de
waarde van de grond. Gewoonlijk werd het risico van waardedaling gedragen door de nieuwe eigenaar, maar
in dit geval werd dit dus afgewenteld op de verkoper van grond. Het is niet bekend of de overeengekomen
conditie na het verstrijken van de genoemde termijn is nageleefd; aan de Tachtigjarige Oorlog kwam pas in
1648 een einde.
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28-10-1637
22-05-1639
16-01-1647
11-09-1647
idem
idem
idem
idem
29-01-1648
08-04-1648
08-04-1648
19-11-1648
26-01-1652
24-01-1653

Een boerderij met 28 gemeten grond in Nieuw Cromwiel 731
De helft van een boerderij in het Cromwiel met 67 gemeten
grond 732
De helft van een “hoefke” in Nieuw Cromwiel met 28
gemeten 733
27 gemeten en 55 roeden in Nieuw Cromwiel 734
17 gemeten en 89 roeden in Oud Cromwiel
Twee percelen in Oud Cromwiel samen groot 17 gemeten en
262 roeden 735
3 gemeten en 211 roeden in Oud Cromwiel 736
16 gemeten en 82 roeden in “De Crabben” in het Oudland
2 gemeten in Oud Cromwiel 737
2 weilanden in “De Crabben” in het Oudland 739
16 gemeten weiland in “De Crabben” in het Oudland 741
13 gemeten in de polder het Westland 742
De helft van 28 gemeten in Nieuw Cromwiel 743
Een boerderij in Kruisland met 25 gemeten en 92 roeden land

174
179
160
150
150
150
150
150
197,50 738
100 veertellen haver 740
59
100
200
161

744

731

732

733

734

735
736

737

738
739
740
741

742
743

744

Idem, fol. 249. De ligging van deze boerderij was als volgt: oostelijk grenzend aan de Cromwielsedijk,
westelijk aan grond van Cornelis Cornelissen Padtmos, zuidelijk aan ’s lands beek [de Oudlandsche
Watergang] en noordelijk aan de dijk tussen de beide Cromwielen [de “Crommendijk”]. Dit object kwam
later in het bezit van Cornelis Teelinck. Na naasting kocht Padtmos op 2-2-1647 de helft ervan terug (zie
verderop).
Idem, fol. 341. Hij werd eigenaar van de halve hoeve na naasting. De boerderij was op 2-5-1639 door Marinus
van Vrijberghe (burgemeester van Tholen) verkocht aan Crijn Cornelisse Padmos (de broer van Cornelis
Cornelissen Padtmos), hetgeen als onrechtmatig werd beschouwd vanwege de rechten die Cornelis
Cornelissen Padtmos als eigenaar van naastgelegen grond(en) kon doen gelden. Laatstgenoemde betaalde het
bedrag dat reeds was overeengekomen, te weten 1000 ponden Vlaams of wel fl. 6000. Hij kwam in het bezit
van de helft van twee percelen: één van 45 gemeten en de andere van 22 gemeten, in totaal dus 33,5 gemeten.
Hij betaalde dus per gemet fl. 179.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1523, fol. 110 v. Deze hofstede was op 28-12-1637 ook in het bezit van Cornelis
Cornelissen Padtmos. Daarna werd deze eigendom van Cornelis Teelinck. Padtmos werd er op 2-2-1647 na
naasting mede-eigenaar van.
Idem, inv. 1523, fol. 135. Opmerkelijk is dat dit perceel eerder eigendom van Cornelis Cornelissen Padtmos
was. Dit en de volgende vier percelen werden publiekelijk verkocht door Mr. Glaude de With. Zij waren
eerder eigendom van Cornelis Teelinck en werden elk voor hetzelfde bedrag per gemet verkocht. Tijdens de
betreffende veiling werd ook de boerderij “De Lantaarn” met 48 gemeten grond te koop aangeboden. De
verkoop daarvan werd aangehouden wegens onvoldoende belangstelling.
Idem. Dit perceel was ooit eigendom van Bastiaen Rongen.
Idem. Dit perceel was ooit eigendom van de heer van Lechene, verm. identiek met Jan Jasper Tacquet, heer
van Lechene; deze was gehuwd met Cornelia Spiering dochter van Jacques Spiering en Hester van Zuydlandt,
kleindochter van Cornelis Imanszn. van Zuijtlandt (geb. 1543), drossaard, schout en dijkgraaf van stad en
land van Steenbergen en diens echtgenote Catharina Tacquet (De Vos, p. 323-324).
Idem, fol. 159. Het perceel grensde oostelijk aan de “Cromwielsenweg”, zuidelijk aan land van de wees van
Willem Scherpensteen [Scherpesteijn], westelijk aan de Wouwsedijk [de Boomdijk] en noordelijk aan land
van de koper.
Padtmos betaalde in totaal voor dit perceel fl. 395.
Idem, fol. 180. Verkoper was Matthias Reijns.
De haver diende met de aanstaande kerstmis (1648) geleverd te worden of anders uiterlijk februari 1649.
Idem, fol. 182. Dit weiland was eerder in het bezit van Cornelis Cornelissen Padtmos. Hij kocht het terug
van Mr. Glaude de With (chirurgijn te Steenbergen die kans zag zich daar te ontwikkelen tot een
grootgrondbezitter).
Idem, fol. 204. Hij kocht de grond van de weduwe van Bastiaen Rongen.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1525, fol. 77. De andere helft van dit perceel was reeds sinds 16-1-1647 in zijn
bezit. Hij deed met succes een beroep op zijn naastingsrecht nadat het perceel was verkocht aan Bastiaen
Adriaense Dorenbosch.
Idem, fol. 165. De boerderij lag in de “Joan den Bastaertshoeck” in de polder van Kruisland. Hij kocht deze
van de weeskinderen van zijn broer Crijn Cornelisse Padmoes en diens echtgenote Teuntien Jans. Deze
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11-10-1656
21-11-1658

13 gemeten en 245 roeden in Kruisland 745
6 gemeten weiland in “De Crabben” in het Oudland 746

131
35

Op 25 augustus 1649 is vermeld dat hij in het Oudland eigenaar was van 55 gemeten land, verdeeld over vier
partijen, met een jaarlijkse pachtwaarde van fl. 73 en 10 stuivers. 747
Afgezien van het landgoed Padmos verkocht Cornelis Cornelissen Padtmos in Steenbergen in de periode 16301665 de volgende percelen grond, met de prijs per gemet in guldens: 748
Datum
23-02-1633
idem
idem
10-03-1635
22-02-1636
23-02-1636
23-02-1636
20-05-1639

Object
10 gemeten zaai-, hooi- en weilanden in Oud Cromwiel 749
11,5 gemeten land in Nieuw Cromwiel 750
4,5 gemeten weiland in het Oudland 751
11 gemeten in Nieuw Cromwiel 752
4 gemeten en 203 roeden in Oud Cromwiel 753
3 gemeten en 46 roeden in “De Crabben” in het Oudland 755
Een weiland van 404 roeden in “De Crabben” 756
Zaai- en weilanden in Nieuw Cromwiel, samen 15,5 gemeten

fl.
174
184
54
183
144 754
170
54 757
184 759

758

15-7-1639
idem

11-04-1646
26-02-1648
idem

745

746
747
748

749
750
751
752
753
754
755

756

757
758
759
760
761
762

763

764

Drie percelen zaailand in Nieuw Cromwiel van resp. ca. 15, 2
en nog eens 15 gemeten 760
Drie percelen weiland in “De Crabben” van resp. 6 gemeten
en 146 roeden, 6 gemeten en 41 roeden en 3 gemeten en 192
roeden 761
4 gemeten zaailand in de Graaf Hendrikpolder 762
3 gemeten en 211 roeden in Oud Cromwiel 763
4 gemeten en 25 roeden in Oud Cromwiel onder en aan het
einde van de Wouwsedijk 764

250
114

300
160
195

kinderen waren toen (met hun doopdata te Wouw): Maria (17-3-1630), Cornelis (4-4-1633; hij werd 10-11655 in Wouw begraven) en Pieternel (20-1-1636).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1527, fol. 33. Het perceel lag aan het “weegken” van het “Zegblock”. Het was
gehypothekeerd (idem, inv. 1734, fol. 194).
Idem, inv. 1527, fol. 125.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1007.
Op 24-1-1629 verkocht Cornelis Cornelissen Padtmos voor fl. 186 per gemet een perceel land in het Oud
Cromwiel ter grootte van 10 gemeten (MHC, ora Steenbergen, inv. 1518, fol. 108). Hij verkocht mogelijk
percelen grond buiten de schepenbank van Steenbergen om, al kwam zoiets weinig voor.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1519, fol. 276.
Idem.
Idem, fol. 276 v.
Idem, inv. 1520, fol. 91.
Idem, fol. 154.
De verkoopprijs is niet geheel duidelijk. Vermoedelijk bedroeg deze 24 pond Vlaams.
Idem, fol. 155. Op 13-10-1632 kocht Cornelis Cornelissen Padtmos dit perceel voor fl. 62 per gemet (MHC,
ora Steenbergen, inv. 1519, fol. 229 v-237 v).
Idem, fol. 155. Het land was ooit eigendom van Adriaen Jans Nellen. Het weiland grensde zuidelijk aan land
van Stoffel Jacobs Gastelaer, westelijk aan de landen van de hoeve Padmos en noordelijk aan andere landen
van de verkoper.
Hij betaalde in totaal fl. 72.
Idem, fol. 343. Koper was Joan Aelbrechtse Vermeulen, hypotheekverstrekker was Anthonis van Alphen.
De koper betaalde in totaal fl. 2852.
Idem, fol. 345. Koper was Mr. Glaude de With.
Idem.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1523, fol. 86. Hij bezat in 1642 11 gemeten land in het oostelijk deel van de
Graaf Hendrikpolder. Dit land diende als onderpand van een lening d.d. 14-10-1643 ad fl. 1200;
hypotheekverstrekker was Arnoldus Brouwers (MHC, ora Steenbergen, inv. 1729, fol. 40 v).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1523, fol. 163 e.v.. Koper is Govert Pietersen de Doot (zie voor hem:
http://www.hanleune.nl/steenbergen/145-de-kwartieren-van-pieter-bierens-1685-1734; kwartiernummer 4).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1523, fol. 163 e.v..
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idem
idem
idem
idem
11-08-1649
12-03-1655
03-08-1655
09-09-1662
25-02-1665

6 gemeten en 235 roeden tussen de Wouwsedijk en de weg
van het Oude Cromwiel 765
2 gemeten en 237 roeden in het Cromwiel [mogelijk Nieuw
Cromwiel] westelijk grenzend aan de Welbergseweg 766
3 gemeten en 285 roeden in het Cromwiel; ligging als het
vorige perceel 767
4 gemeten en 128 roeden in Oud Cromwiel 768
13 gemeten in het Westland die door “de oorlog” geïnundeerd
zijn geweest 769
Een hoeve te Kruisland met 25 gemeten en 92 roeden 771
28 gemeten in Nieuw Cromwiel 772
Een weg met aan weerszijden een sloot in “De Crabben” in
het Oudland 773
14 gemeten in Kruisland 774

174
200
147
175
151 770
162
196
18,90
totaal
165

Het saldo van de door hem gekochte en verkochte percelen land in de polders ten oosten van de stad Steenbergen
was omstreeks 1660 niet zodanig hoog dat hij werd vermeld in het kohier betreffende de voornaamste ingelanden
van de polders Kruisland, Oudland en de beide Cromwielen. 775
Op 8 juni 1651 werd Cornelis Cornelissen Padtmos door de dijkgraaf van de beide Cromwielpolders beboet met
10 stuivers omdat hij blijkens een “schouw” de Cromwielsendijk (de dijk tussen Oud en Nieuw Cromwiel)
onvoldoende zou hebben “geëffend”. 776 Hij was pachter van deze dijk. 777 In 1668 was hij verwikkeld in een
proces voor de Raad van Brabant contra Adriaan Volckers (inwoner van Heerle onder Wouw) over de
rechtsgeldigheid van de koop van een stuk land onder Moerstraten. 778
Op 24 november 1649 werd tijdens een publieke veiling het landgoed Padmos voor fl. 18.000 verkocht aan
Reijnout Veenhuijsen, nadat deze zich op 1 november 1649 als enige gegadigde had gemanifesteerd.
Het landgoed werd als volgt omschreven: “eene hoeve met de steenen huijsingen, toren ende boomgaert, rontomme
met een weijde gracht omwatert, schuere, stallinge op een groot pleijn, gestaen en gelegen tegenover desen steenen
huijsingen alles int voorschreven Oudelant, vanouts genaemt geweest sijnde het slot ofte casteel Padmoes, groot
int geheel met de landerijen daeraen gehoorende vijftich gemeten twee hondert sessendertich roeden mitsgaders
noch een veertich gemeten en hondert drijentseventich roeden goet cleijlant gelegen in twee partijen in het
Cromwiel recht tegenover het geseijde slote ende sulcx in alles groot te samen soo in boomgaerden, saeijlanden
en weijlanden ende dreven ingevolgde van de metinge daarvan sijnde die aen de coopers origineel sal worden
overgelevert tweeentnegentich gemeten een hondert negen roeden”. 779
Vergeleken met eerdere omschrijvingen is de vermelding van een toren nieuw. Mogelijk is daarmee een
duiventoren bedoeld zoals afgebeeld in 1830 (zie blz. 105).

765
766
767
768
769

770

771

772

773
774

775
776
777

778
779

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem, inv. 1524, fol. 75. Over de naleving van de verkoopcondities ontstond een geschil (MHC, ora 1731,
fol. 130, 8-11-1649).
Hij kocht deze grond op 19-11-1648 voor fl. 100 per gemet. Opmerkelijk is dat deze grond ondanks de
inundatie met zout water nog zoveel waard was.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1526, fol. 118. Hij kocht deze hoeve op 24-1-1653 voor fl. 161 per gemet. Hij
verkocht deze aan Cornelis Disco te Wouw. De boederij was nog gehypothekeerd (idem, inv. 1734, fol. 45,
19-12-1656).
Idem, inv. 1526, fol. 127-129. Hij kocht dit perceel in twee fasen: de helft op 16-1-1647 en de andere helft
op 3-8-1655. Hij verkocht het aan Francois de Ram van Hagedoorn I.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1528, fol. 172 v. Koper was Adriaen van Berckel.
Idem, inv. 1529. Het perceel lag in het “Segblock”. Elf gemeten waren ingezaaid met klaver en drie met
tarwe.
MHC, oga Steenbergen, 1201.
Idem, inv. 1632.
Hij betaalde er (o.m. in 1643) fl. 32 per jaar voor (MHC, oud-archief van het Waterschap De Gewijzigde
Cruijslandspolders, 1356-1935 (archiefnummer 498), inv. CR 89).
BHIC, Raad van Brabant, Civiele processen 1587-1795, nr. 1672.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1524, fol. 93-95 v.
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Het gehele complex (omschreven als een hoeve) omvatte dus in november 1649 in totaal 92 gemeten en 103
roeden, waarvan 50 gemeten en 236 roeden gelegen waren in het Oudland en 40 gemeten en 173 roeden in het
Cromwiel, waarmee de polder Nieuw Cromwiel werd bedoeld.
Het landgoed zou aan de nieuwe eigenaar worden overgedragen op 14 januari 1650. De landerijen kwamen direct
beschikbaar (toen de verkoopvoorwaarden werden opgesteld werd bepaald dat deze door de koper(s) konden
worden aanvaard op Sint Maarten ofwel op 11 november 1649), het slot en de andere opstallen pas vanaf mei
1650.
Om welke reden dan ook is de eigendomsoverdracht niet gerealiseerd. Waarschijnlijk kon Veenhuijsen niet aan
zijn verplichtingen als koper voldoen. Als uitvloeisel van een rechtzaak hierover bij de Raad van Brabant trof hij
via een notaris te Bergen op Zoom een schikking met de verkoper en werd hij tegen betaling van fl. 550 van zijn
verplichtingen als koper ontheven. 780 Het landgoed bleef of kwam wederom, hoe dan ook, in het bezit van Cornelis
Cornelissen Padtmos die het op 16 april 1651 voor fl. 15.000 (en elf “rosenobels” ten behoeve van zijn echtgenote)
verkocht aan Adriaen van Berckel, onder het beding dat hij tot 1 oktober 1651 aan de nieuwe eigenaar geen pacht
zou betalen. 781 De prijs was niet minder dan fl. 3000 lager dan in 1649 met Reijnout Veenhuijsen was
overeengekomen. Aan de omvang en samenstelling van het landgoed was niets veranderd (zie verderop). Het is
niet duidelijk hoe de forse waardedaling die zich voltrok tussen 24 november 1649 en 16 april 1651 kan worden
verklaard. Aan hernieuwde oorlogsdreiging was een einde gekomen en de schade aan het landgoed die moet zijn
ontstaan door inundaties en oorlogshandelingen in het Oudland vóór 1648 zal reeds in 1649 invloed op de
prijsstelling hebben gehad.

De handtekening van Cornelis Cornelissen Padtmos. 782

780

781

782

MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 45, akte nr. 30, 16-4-1651. Veenhuysen had Johan van Zuijlen
(vaandrig in de compagnie van kapitein Ruijsch) gemachtigd om namens hem de schikking overeen te komen.
Deze was vermoedelijk vaandrig in de compagnie van Coenraedt Ruijsch die op 5-3-1648 Willem Ruijsch
opvolgde als kapitein van een Staatse compagnie (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1527, fol. 234) (De Ned.
Leeuw, jrg. 1987, p. 440).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1525, fol. 37 e.v., 12/13-5-1651. Om een onduidelijke reden of redenen raakte
zijn relatie met Adriaen van Berckel nadien vertroebeld. Op 21-9-1657 verklaarde Cornelis Cornelissen
Padtmos voor de schepenbank van Steenbergen dat hij weliswaar weer op vriendschappelijke voet met Van
Berckel verkeerde, maar dat er nog kwesties waren die nog niet waren opgelost. Hij (Padtmos) had in verband
hiermee notaris Joan Vincken gemachtigd om zijn belangen te behartigen (MHC, ora Steenbergen, inv. 1734,
fol. 86).
MHC, oud-arch. van het Waterschap De Gewijzigde Cruijslandspolders, 1356-1935, inv. CR 107, 26-4-1661.
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Op dit fragment van de zgn. Roman-Visscherkaart van West-Brabant naar de situatie omstreeks 1649 is de
inundatie van het gebied tussen Bergen op Zoom en Steenbergen afgebeeld. 783

783

ZA, Zelandia Illustrata III.I, nr. 850, kaartdeel West-Brabant.
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Veenhuijsen
Hoewel Reijnout Veenhuijsen (Veenhuyzen) het landgoed Padmos kocht maar er uiteindelijk toch geen eigenaar
van werd staan we, zij het kort, bij hem stil. Hoe hij in november 1649 in Steenbergen op de veiling belandde waar
het landgoed werd verkocht is raadselachtig. Het valt niet uit te sluiten dat hij daar optrad als zaakgelastigde van
Adriaen van Berckel die hij mogelijk in Rotterdam had leren kennen. Deze veronderstelling wankelt indien wordt
vastgesteld dat niet hij maar Cornelis Cornelissen Padtmos het landgoed aan Van Berckel verkocht. Deze betaalde
er bovendien geen fl. 18.000 maar fl. 15.000 voor. Voor zover bekend had Veenhuijsen zich vóór november 1649
nimmer zakelijk in Steenbergen gemanifesteerd en had hij daar waarschijnlijk ook geen familieleden.
Reijnout Veenhuijsen is geboren op Schans de Voorn als zoon van Engelbrecht Veenhuijsen. 784 Deze schans (die
ook is omschreven als het fort Nassau) lag bij Heerewaarden, anno 2012 een dorp in de gemeente Maasdriel in de
provincie Gelderland. 785 Deze vesting had destijds (zoals zoveel forten in de Republiek) een eigen gereformeerde
kerk, zodat het aannemelijk is dat Veenhuijsen daar ook is gedoopt. Vermoedelijk is hij de zoon van een militair.
786
Op 7 december 1636 is hij te Rotterdam vermeld. Een inwoonster van die stad laat dan notarieel vastleggen dat
hij onschuldig is aan “het rumoer” dat haar ten laste was gelegd.787
Hij maakte carrière als zeeman. Als botteliersmaat, varend op VOC-schepen naar Oost-Indië, is hij vermeld op 22
april 1633. 788 In 1634 voer hij met het schip “Erasmus” naar West-Indië. 789 In 1636 reist hij weer naar Oost-Indië
en wel met het schip “’s Hertogenbosch” van de VOC-kamer Delft. 790 In 1651 verklaarde hij dat hij in 1648 met
het VOC-schip “Delft” vanuit Batavia was teruggekeerd. 791 Op 16 april 1651 is hij omschreven als koopman te
Rotterdam. 792
In 1652 is hij werkzaam als kapitein op de oorlogsschepen “Roode Leeuw” en “Waterhond”. Het laatstgenoemde
schip (door de Rotterdamse Admiraliteit uitgerust met 24 kanonnen en 80 bemanningsleden) maakte in het kader
van de Eerste Engelse Oorlog deel uit van een convooi oorlogsschepen (uitgerust door de Admiraliteiten van
Rotterdam en Amsterdam) dat was uitgevaren om de haringvloot van de Republiek te beschermen tegen aanvallen
van Engelse oorlogsschepen. Op 22 juli 1652 kwam het tot een treffen ten zuiden van Faijerhil nabij de
Shetlandeilanden. Alleen het schip van Veenhuijsen wist te ontkomen. 793 Korte tijd later, op 23 augustus 1652,
was Veenhuijsen kapitein op het schip “Sperrewoude”. 794
Reijnout Veenhuijsen huwde voor zover bekend tweemaal. Eerst met Trijntge Jans. Zij testeerden te Rotterdam
op 22 april 1633. 795 Trijntge Jans overleed vóór 31 maart 1636. 796 Uit dit huwelijk kwamen kinderen voort die
als wezen zijn vermeld op 9 augustus 1638. 797 Daartoe behoorde hun zoon Engelbrecht (van) Veenhuijsen die
door zijn vader op 6 december 1636, vlak voor diens vertrek naar Oost-Indië, werd aangewezen als erfgenaam van
zijn legitieme portie en indien deze zou trouwen en kinderen zou krijgen, als erfgenaam van al zijn goederen. 798
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Zijn geboorteplaats is vermeld bij de inschrijving van zijn tweede huwelijk te Rotterdam op 15-11-1650.
Vermoedelijk in 1649 vervaardigde Johan Blaeu een afbeelding van de schans (Gelders Archief, toegang
0963, Collectie Plattegronden, inv. PL 31). In 1789 is de schans getekend als een voormalig fort (idem,
toegang 0124, arch. Hof van Gelre en Zutphen, inv. AKV 824).
Het dorp Heerewaarden ligt in de smalle oeverwalstrook tussen de Waal in het noorden, de Maas in het
zuiden, het Kanaal van St. Andries in het westen en het Drie Dijkenpunt in het oosten. Heerewaarden kan
worden beschouwd als onderdeel van de Bommelerwaard, maar ook als een aparte waard tussen de
Bommelerwaard en het Land van Maas en Waal.
Hij is vermoedelijk een broer van Jacob Engelbrechts van Veenhuysen. Deze otr. (als j.m.) geref. te
Rotterdam 12-10-1631 (tr. ald. 26-10-1631) met Catharina Jacobs, j.d..
GA Rotterdam, ona Rotterdam, inv. 346, akte 47/99.
Idem, inv. 109, akte 172/308.
Idem, inv. 322, akte 90/209.
Idem, inv. 260, akte 56/154.
Idem, inv. 155, akte 45/72.
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 45, akte nr. 30, 16-4-1651.
GA Rotterdam, ona Rotterdam, inv. 155, akte 221/336 en 249/378, bevattende verklaringen van ooggetuigen
d.d. 28-8-1652 en 2-11-1652.
Idem, inv. 583, akte 54/74. Op verzoek van Veenhuijsen legde toen de onder hem als provoost dienende Jan
Profijtt een verklaring af over een voorval op het schip.
GA Rotterdam, ona Rotterdam, inv. 109, akte 172/308. Zij benoemden elkaar tot erfgenaam. De Weeskamer
werd gesecludeerd. Mocht zij opnieuw trouwen dan diende zij aan de kinderen van de zuster en de broers
van Reijnout fl. 300 uit te keren.
Idem, inv. 260, akte 56/154.
Idem, inv. 261, akte 55/108.
Idem, inv. 260, akte 56/154. Mocht aan de genoemde voorwaarde niet zijn voldoen dan werden als
erfgenamen aangewezen voor de helft Maria [Claesdochter] Veenhuysen (dochter van Nicolaes Veenhuysen
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Op 30 oktober 1650 ondertrouwde Reijnout Veenhuijsen (die toen aan de Boompjes in Rotterdam woonde)
gereformeerd in Rotterdam met Maria Gillisdr. Schouten, gevolgd door een huwelijksinzegening op 15 november.
799
Zij was weduwe van Cornelis van Wassenaar (en eerder van Aert Adriaens Vonck) en woonde toen aan de
Leuvehaven. Uit haar tweede huwelijk kwam een dochter Emmerentia Wassenaar voort die op 31 oktober 1660 te
Rotterdam ondertrouwde (en trouwde op 14 november daaropvolgend) met Engelbrecht Veenhuijsen, de zoon van
Reijnout, die in 1660 eveneens aan de Leuvehaven woonde. 800 Daar woonden in 1662 (en vermoedelijk al eerder)
ook zijn vader en zijn stiefmoeder, en wel aan de westzijde. 801
Reijnout Veenhuijsen overleed tussen 13 augustus 1662 en 17 december 1665. 802
Gelet op zijn herkomst, beroepsmatige activiteiten en huwelijkspartners is er niets dat erop wijst dat hij in 1649 in
staat was om het niet geringe bedrag van fl. 18.000 neer te tellen voor de aankoop van het landgoed Padmos te
Steenbergen. Hij blijft dus in de geschiedenis van dit landgoed een raadselachtige passant.
Van Berckel
Vanaf 16 april 1651 tot 5 december 1733 was het landgoed Padmos gedurende drie generaties onafgebroken in het
bezit van het Rotterdamse regentengeslacht Van Berckel (Berkel). 803 Deze familie wortelt in Den Bosch, met als
stamvader Nicolaes van Berckel die daar in 1477 is vermeld als schepen en raadsheer. 804 Zijn achterkleinzoon
Embrecht Adriaenszn. van Berckel, geboren in Den Bosch ca. 1552, vestigde zich omstreeks 1587 met zijn broer
Pieter in Rotterdam als lakenkoopman (een beroep dat ook werd uitgeoefend door hun vader), waar hij in 1588
huwde met de eveneens in Den Bosch geboren Johanna van Eck, wier vader ook lakenhandelaar was. 805 De
migratie van Den Bosch naar Rotterdam hield verband met spanningen in de Meierij van Den Bosch ten gevolge
van de Tachtigjarige Oorlog. 806 In 1594 woonde Embrecht van Berckel met zijn gezin aan de westzijde van de
Oppert, nabij de Laurenskerk. 807 Tussen ca. 1589 en ca. 1597 werden in Rotterdam vijf kinderen geboren. 808
Daartoe behoorden drie zoons:
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(scheepschirurgijn) en Lysbet Daniels) en, voor de andere helft, de kinderen van Geertruyt Engelbrechts van
Veenhuysen, waarvan de vader Jan Coenen was. Reijnout’s zoon Engelbrecht zou dus in elk geval zijn
legitieme portie krijgen en de rest van zijn vaders nalatenschap slechts onder voorwaarde van een huwelijk
waaruit kinderen zouden voortkomen, een conditie waaraan hij bleek te kunnen voldoen. Engelbrecht woonde
in 1685 in Goedereede (GA Rotterdam, ona Rotterdam, inv. 1047, akte 53/276).
Zij testeerden te Rotterdam op 4-10-1650 en verklaarden buiten gemeenschap van goederen te trouwen (GA
Rotterdam, ona Rotterdam, inv. 154, akte 489/787). Zij testeerden nog eens op 4-9-1651. Aan dit testament
voegde Maria Schouten op 29-1-1652 toe dat haar dochter Emmerentia van Wassenaar al haar kleding en
sieraden zou erven, uitgezonderd een diamanten ring die haar man mocht behouden zolang hij zou leven (GA
Rotterdam, inv. 155, akte 151/229). Op 5-10-1653 testeerde zij weer voor notaris Christiaen van Vliet te
Delfshaven. In afwijking van dit testament wees zij vervolgens op 5-12-1655 als voogden van haar kinderen,
voortgekomen uit haar eerste huwelijk, aan: haar broer Dirck Gilliszn. Schouten (die toen in Oost-Indië
verbleef), Cornelis van den Brouck (advocaat, wonend te Delft) en de notaris Christiaen van Vliet (die zij
tevens aanwees als administrateur van haar na te laten goederen) (GA Rotterdam, ona Rotterdam, inv. 534,
akte 105/237).
Uit hun huwelijk kwam een zoon Reijnout voort, die op 4-9-1661 te Rotterdam gereformeerd werd gedoopt,
met als getuigen Reijnout Veenhuijsen (sr.) en diens tweede echtgenote Maria Schouten. Voorts een dochter
Hester, geref. ged. Rotterdam 13-5-1676.
Dit blijkt uit hun nieuwe testament d.d. 13-8-1662. Hij (vermeld als kapitein) benoemt zijn zoon Engelbrecht
tot erfgenaam en Maria haar dochter Emmerentia. Legaten worden geschonken aan de kinderen van Catarina
Vonck, aan Catarina van Stamproy (de dochter van Reijnout’s zuster) en aan Grietge Gerrits, een tante van
Reijnout.
Zie voor de eerstgenoemde datum zijn testament (vermeld in de vorige noot) en voor de laatstgenoemde
datum: GA Rotterdam, ona Rotterdam, inv. 397, akte 272/515.
De wapenspreuk van dit geslacht luidt: Stella duce (onder leiding van de ster).
Voor de genealogie van de Rotterdamse familie Van Berckel wordt verwezen naar: Wijnaendts van Resandt,
1982. Deze familie is mogelijk verwant met de eveneens in Den Bosch wortelende familie Van Berckel met
als stamvader de omstreeks 1520 geboren Joost Gerits van Berckel; zie voor dit geslacht Adriaenssen, 2008
en 2009.
Embrecht van Berckel woonde voor zijn vestiging in Rotterdam enkele jaren als lakenhandelaar in Parijs
(Adriaenssen, 2008, p. 247).
Adriaenssen, 2007; Van Gurp, 2013.
Zie voor de geschiedenis van de lakenhandel van de familie Van Berckel te Rotterdam: Bijlsma, 1913, p. 8288.
Embrecht van Berckel is identiek met Engebrecht van Berckel die in Rotterdam op 12 of 13 juli 1597 werd
begraven. Op 11-7-1597 testeerde hij nog te Rotterdam met zijn echtgenote (GA Rotterdam, Weeskamer
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•
•

Hugo van Berckel, geb. ca. 1591, die lakenverwer werd in Gorcum en later in Dordrecht.
Johan van Berckel, geb. ca. 1592/1593, die ook lakenverwer werd en in Rotterdam later carrière maakte
in het openbaar bestuur. Hij was er lid van de vroedschap, schepen en burgemeester.
• Adriaen van Berckel, geb. ca. 1597; 809 deze werd de eerste telg uit het geslacht Van Berckel die eigenaar
werd van het landgoed Padmos.
Laatstgenoemde groeide op aan de Oppert in Rotterdam. Ook hij belandde aanvankelijk in de lakenhandel.
Vervolgens werd hij zeepzieder (in “De Zeepketel”, waarvan de naam later werd veranderd in “Het Hoefijzer” aan
de Hoogstraat te Rotterdam) 810, kapitein van de burgerwacht, lid van de vroedschap en schepen van Rotterdam 811
en, bovenal, ontvanger-generaal van de convooien en licenten van de Admiraliteit op de Maze, gevestigd te
Rotterdam. Als eigenaar van Padmos (en ook als eigenaar van andere landerijen te Steenbergen) is hij vooral in
die laatste hoedanigheid omschreven, soms kortweg vermeld als ontvanger-generaal te Rotterdam. 812 In 1652
woonde hij daar aan de noordzijde van de Nieuwe Haven. 813 Op 1 mei 1660 breidde hij zijn huizenbezit daar uit
door de aankoop van een breed pand. 814 Dit kwam na zijn overlijden in het bezit van zijn zoon Pieter die het
ingrijpend liet verbouwen tot een rijk geornamenteerd “koopmanshuis”. 815
Adriaen van Berckel huwde te Rijswijk (Zuid-Holland) op 2 november 1625 met Ida Schagen. Zij is in Alkmaar
geboren op 14 december 1601 als dochter van Mr. Pieter Janszn. Schagen en Maria Oudesteyn. 816 Haar vader was
zaadkoper, lid van de vroedschap van Alkmaar en schout aldaar en een van de rechters in het proces (in 1619)
tegen Johan van Oldenbarnevelt. Ida Schagen is een zuster van Johannes Pieterszn. Schagen die in Steenbergen
in de periode 1620-1649 ontvanger en commies was in dienst van de Generaliteit. Hij was dus een zwager van
Van Berckel. 817 Uit het huwelijk van Adriaen van Berckel en Ida Schagen kwamen negen kinderen voort die allen
in Rotterdam werden gedoopt. 818 Voor de reconstructie van de geschiedenis van het landgoed Padmos is vooral
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Rotterdam, inv. 317, fol. XX). Johanna van Eck was eerder weduwe van Hugo van Zevenbergen (lakenverver
te Gorcum) en hertrouwde te Rotterdam in 1599 met Jacques Olis uit Antwerpen, koopman in specerijen te
Rotterdam en weduwnaar van Catharina van Breen (Van der Schoor, p. 240).
Op 27-3-1633 is hij vermeld als 36 jaar oud (CBG, Collectie Muschart, nr. D, p. 9).
Van Berckel kocht het pand “De Zeepketel” aan de Hoogstraat te Rotterdam op 2-2-1641 voor fl. 9700 (GA
Rotterdam, oud-not. arch. Rotterdam, inv. 262, akte 416/661). Op 1-6-1646 verkocht hij dit hernoemde pand
(nu “Het Houftijser”) inclusief gereedschappen aan zijn zwager Abraham van der Wercken voor fl. 14.000
(idem, inv. 264, akte 438/617).
Op 19-7-1638 is hij omschreven als oud-schepen van Rotterdam (GA, oud-not. arch. Rotterdam, inv. 261,
akte 62/121) en op 31-3-1642 als president-schepen (idem, inv. 152, akte 382/580).
In de genealogische en biografische literatuur wordt hij nogal eens verward met de Adriaen van Berkel die
in 1670 Vlissingen verliet om als koopman en secretaris de belangen te behartigen van de eigenaren van de
WIC-kolonie Berbice. In de periode 1680-1689 was deze in Suriname werkzaam als directeur van een
plantage. In 1695 verscheen van zijn hand een verslag van zijn ervaringen in Berbice en Suriname waarvan
in 1925 een engelstalige editie verscheen; zie voor deze Adriaen o.m.: Nieuw Nederlandsch Biografisch
Woordenboek, deel 2, p. 137.
GA, oud-not. arch. Rotterdam, inv. 493, akte 28/61.
Deze koop werd uitgebreid door de aankoop in 1664, 1668 en 1679 van daarachtergelegen panden aan de
zuidzijde van de Groenendaal.
Van Breen, 1944, p. 176-200. Het pand werd in mei 1940 bij het bombardement op Rotterdam verwoest.
Zij zijn mogelijk ook de ouders van Jan Pieterszn. Schagen die in Steenbergen werkzaam was als commies
en ontvanger van de gemene middelen, o.m. vermeld op 22-5-1640, met zijn echtgenote Geertruij van der
Lingen (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 29, fol. 38 v); deze werd op 7-4-1649 in beide functies opgevolgd
door Pieter Schagen, waarschijnlijk zijn zoon (NA, Raad van State, 1.01.19, inv. 1528, fol. 6 v). Mogelijk is
Adriaen van Berckel via het geslacht Schagen als grondeigenaar in Steenbergen beland.
Leune, 2017, gedrukte versie, p. 230-231.
Deze kinderen (met hun doopdata te Rotterdam) zijn:
• Trijntje, 27-7-1627.
• Adriana, 20-7-1628.
• Adriana, 9-8-1629; zij ondertrouwde op 26-2-1647 te Rotterdam met Mr. Pieter Splinter, secretaris van
de Admiraliteit te Rotterdam; ook hij bezat een boerderij te Steenbergen (zie verderop).
• Emmert, 2-9-1630.
• Jan, 27-1-1632.
• Eymert, 4-7-1633.
• Embrecht, 7-7-1635.
• Pieter, 2-11-1638.
• Pieter, 25-11-1640.
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hun zoon Pieter van belang die als laatste in de kinderrij werd geboren. Hij volgde zijn vader als eigenaar van
Padmos op.
Adriaen van Berckel was een vermogend man, waarvoor de basis zal zijn gelegd door het kapitaal dat door zijn
vader in de lakenhandel is verdiend. Daar voegde zich het vermogen bij dat hij als zeepzieder opbouwde. Als
ontvanger-generaal van de Admiraliteit van Rotterdam toucheerde hij een vorstelijk inkomen. Aannemelijk is dat
zijn vermogen ook dankzij zijn huwelijk kon toenemen. 819
Zoals reeds is opgemerkt kocht hij het landgoed Padmos op 16 april 1651 van Cornelis Cornelissen Padtmos voor
fl. 15.000. Daarvan werd fl. 10.000 prompt betaald en het restant op 23 november 1651. 820 Het landgoed werd als
volgt omschreven: 821 “Eene steene huijsinge rontomme omwatert, met schuere, stallinge, dreven en landerijen
daeronder gehoorende, genaempt het slot Padmoes, groot vierendertich gemeten een hondert vierenvijftich roeden,
gelegen int Oudeland, in dese gemerckten oost [grenzend aan] den Wouwtsendijck [de Boomdijk], zuijt ende west
de lantswateringe [de Oudlandse Watergang] ende noorden de landen van jonkheer De Wijse ende [van] den maior
[majoor] Joannes Gijsels, met noch sestien gemeten tweeentachtich roeden weijlanden gelegen achter het geseijde
slot in de Crabben, tussen de geseijde lantswateringe, de landen van de weese van wijlen de heer rentmeester
Daniel Noirot, [het land van] den opgemelten jonkheer De Wijse ende de landen van den secretaris Reijns, deselve
twee partijen tsamen ter groote van vijftich gemeten en tweehondert zesendertich roeden ende voorts noch twee
partijen cleijlants gelegen int Nieuw Cromwiel tegensover het geseijde slot, het eerste stuck groot veertien gemeten
een honderdachtien roeden in dese gemerckten oist [grenzend aan] de landen van Govaert Willemsen, zuijt de
wateringe ofte beecke, west ende noorden den dijck [de Boomdijk] ende het tweede stuck ofte partije groot
sevenentwintich gemeten vijffenvijftich roeden, oist den dijck, zuijt ende west den wech ende noorden …..[niet
vermeld] groot bijde [beide] deselve partijen eenenveertich gemeten een hondert drijentseventich roeden ende met
het voorschrevenen slot ende twee andere partijen int voorseijde Oudelant te samen groot tweeentnegentich
gemeten een hondert negen roeden.”
De totale omvang van het landgoed was op 16 april 1651 even groot als toen het op 24 november 1649 aan Reijnout
Veenhuijsen werd verkocht. De ligging van de percelen werd preciezer beschreven. 822 Over een toren werd niet
meer gerept.
Adriaen van Berckel investeerde in huizen en in grond. Buiten Rotterdam was hij als belegger vooral in
Steenbergen actief, met name vanaf 1651. De beslechting van de Tachtigjarige Oorlog had daar rust gebracht. De
toekomst van de landbouw zag er rooskleurig uit. Lucratieve opbrengsten van grond en waardestijging daarvan
lagen in het verschiet. In de periode 1651-1672 breidde Van Berckel zijn grondbezit in Steenbergen aanzienlijk
uit, zowel in de omgeving van Padmos als elders in het Oudland en in andere polders. 823 Het betrof, afgezien van
het landgoed Padmos, de volgende aankopen van in totaal 205 gemeten: 824
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Adriaen van Berckel bezat in november 1650 aandelen in de West-Indische Compagnie. Op 21-11-1650
droeg hij aandelen van de WIC voor fl. 3000 over aan een Amsterdamse koopman (GA Rotterdam, not. arch.
Rotterdam, inv. 484, akte 64/101).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1732, fol. 34.
Idem, inv. 1525, 12/13-5-1651.
Het deel van het landgoed dat was gesitueerd in de polder Nieuw Cromwiel is belendend vermeld op 3-81655 met als eigenaar de ontvanger Adriaen van Berckel (MHC, ora. Steenbergen, inv. 1526, fol. 127 v).
Het door hem gekochte land in de directe omgeving van het slot Padmos had deels ooit tot het bezit van
eerdere eigenaren van Padmos behoord.
Adriaen van Berckel bezat vermoedelijk nog meer grond in Steenbergen dan waarvan hier de aankopen zijn
vermeld. Op 27 maart 1659 is een conflict vermeld tussen hem en Stoffel Claessen Padmos als pachter van
het hoefken “het Heultien”. De pachter had in strijd met pachtafspraken takken van bomen op dit boerderijtje
afgehakt (MHC, ora Steenbergen, inv. 1332). De twee percelen in het Oudland (van 4 gemeten resp. 8
gemeten en 126 roeden) die op 18-6-1672 verpacht werden (het laatstgenoemde perceel voor fl. 30 per jaar)
aan Lijsbeth Huijbrechtse (weduwe van Lambrecht Claessen Lanen) zijn eveneens lastig in het
gepresenteerde overzicht te plaatsen. Ze kwamen mogelijk eerder of op een andere wijze dan via een
Steenbergse schepenakte in zijn bezit. Dit “hoefke” werd op 20-7-1677 voor een periode van vijf jaren
ingaande 1-10-1678 en voor fl. 72 per jaar verpacht aan Tanneken Lambrechts Laenen, die daarbij werd
geassisteerd door haar zwager Jan Janssen Wevers (MHC, ora Steenbergen, inv. 1635, fol. 265). Pieter van
Berckel was in 1696 eigenaar van een perceel land onder Moerstraten, toen in gebruik als bos, dat mogelijk
reeds eigendom van zijn vader was. Het was 4 gemeten groot, het werd “het Hellegath” genoemd en het werd
op 11-2-1696 voor fl. 14 per jaar verpacht aan Pieter Goortsen Volckaarts (MHC, not. arch. Steenbergen,
inv. 56, fol. 18-18 v). Idem op 12-9-1704, gespecificeerd als 3 gemeten zaailand en de rest bos (MHC, not.
arch. Steenbergen, inv. 60, fol. 83-83 v). Op 15-8-1718 is dit land eigendom van Pieter van den Brande,
schoonzoon van Pieter van Berckel (bron: idem, inv. 67, fol. 85-85 v). Op 21-1-1713 verpachtte Pieter van
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Datum

Object

Omvang (in gemeten en roeden)

09-06-1651
07-05-1652
30-11-1652
29-10-1655
29-10-1655
25-05-1660
02-05-1661
09-05-1661

Twee bossen 825
Zaailand 827
Een erf 828
Een bos 831
Twee bossen 832
Een bos 833
Een weiland annex bos 834
Een bos 835

5 g. en 270 r.
16 g.
367 r. 829
4 g. en 150 r.
6 g. en 176 r. en 3 g. en 178 r.
4 g.
8 g. en 261 r.
7 g. en 165 r.

Prijs per gemet
in fl.
185 826
192
72 830
181
140
118
63
62

Berckel 10 gemeten land onder Moerstraten voor fl. 50 per jaar ingaande 1-10-1714. Pachter was Adriaan
Bastiaensen Aarts (idem, inv. 64, akte 21-1-1713).
Ligging: oostelijk grenzend aan het slot Padmos [dus aan de achterzijde van het slot, waarvan de eigenaar
niet werd vermeld], zuidelijk en westelijk aan de boslanden van Anneken Sebastiaense Strafintvelt,
noordelijk aan de bossen van Mr. Joan Schaep en de weduwe en erfgenamen van Lenaert Jacobsen Cnaep,
met de dreven oostelijk en noordelijk daaraan gelegen, eertijds behoord hebbende bij het slot Padmoes,
inclusief de uitwegen (MHC, ora Steenbergen, inv. 1525, fol. 40).
En “een rosenobel tot spellegelt”.
Ligging: zuidelijk buiten de oude stadsvesten, oostelijk van de Wouwse Poort waar vroeger de brouwerij
stond van Adriaen Pieterssen (MHC, ora Steenbergen, inv. 1525, fol. 124). Op 4-7-1712 verpachtte Pieter
van Berckel een perceel land in het Oudland genaamd “de oude Brouwerije”, groot 14 gemeten en 39 roeden.
Ingaande 1-10-1713 werd Adriaan Pieterse Vermeulen voor fl.126 per jaar pachter; hij volgde Hendrick
Hendrickse de Jongh op (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 64, akte 4-7-1712).
Ligging: oostelijk van de oude Wouwse Poort waar de oude stadsvesten en wallen geslecht zijn, naast het
land door hem [Adriaen van Berckel] gekocht op 7-5-1652 (MHC, ora Steenbergen, inv. 1525, fol. 156).
Dit perceel bleek in 1671 bij het voorgaande perceel te zijn gevoegd, omschreven als 17 gemeten en 60
roeden zaailand in het Oudland aan de oude Wouwse Poort, genaamd “De Brouwerije”. Op 8-12-1671
verpachtte Van Berckel dit perceel voor fl. 7 per gemet aan Pieter Franssen, ingaande 1-10-1672 (MHC, ora
Steenbergen, inv. 1635, fol. 81 v).
Hij betaalde in totaal fl. 1720, omgerekend fl. 72 per gemet.
Ligging: gelegen achter het slot Padmos (“Paddemoes”), oostelijk grenzend aan [het land] van majoor Hans
Gijsels, zuidelijk aan het “weegsken” aldaar, westelijk aan de bossen van Johannes Steenput en noordelijk
aan [het land van] Marinus Struijven. Het bos werd gekocht tijdens een publieke veiling; een van de bieders
was Francois de Ram van Hagedoorn I. Het kwam uit de boedel van Mr. Joan Schaep, in leven procureur te
Steenbergen (MHC, ora Steenbergen, inv. 1526, fol. 131-138).
Ligging: in het Oudland. De eerste partij genaamd “den grooten Vinckenblock”, oostelijk grenzend aan de
boslanden van de wezen van rentmeester Daniel Noirot, zuidelijk aan de tweede partij, westelijk aan het
“Craeijenbos”(eigendom van de kinderen van de verkoopster) en noordelijk aan land van Marinus Struijven.
De tweede partij genaamd “den cleynen Vinckenblock”, oostelijk grenzend aan de boslanden van wijlen Joan
Schaep (thans eigendom van de koper), zuidelijk aan het “wegsken ofte dreve” lopende van Padmos naar de
hoeve Steenhuyzen (“Steenen Huijs”), westelijk aan het land van de wezen van Daniel Noirot en noordelijk
aan “den grooten Vinckenblock”. Beide objecten werden gekocht van Geertruyt van der Locht, weduwe van
Johannes Steenput. Deze kocht de beide percelen op 10-3-1638 van Mr. Cornelis Teelinck, heer van
Haamstede (een titel die hij verwierf door zijn huwelijk, in 1637, met Agatha de Witte van Haamstede)
(MHC, ora Steenbergen, inv. 1526, fol. 135 en 141).
Ligging: in het Oudland, oostelijk grenzend aan de watering, zuidelijk aan land van majoor Hans Gijsels,
westelijk aan land van hemzelf [Van Berckel] en noordelijk eveneens aan land van Hans Gijsels. Hij kocht
het van de erfgenamen van Adriaen Bastiaense Francke (MHC, ora Steenbergen, inv. 1528, fol. 15).
Ligging: in het Oudland, genaamd de Calversblock; westelijk grenzend aan de bossen van de verkoper en
van Mr. Cornelis van Stapele; noordelijk aan de weiden van het Gasthuis van Bergen op Zoom; oostelijk aan
de weiden van Mr. Cornelis van Stapele en zuidelijk aan land van Pieter Henricksen Buijck. Verkoper was
Adriaen Govaertsen van Wijngaerden (MHC, ora Steenbergen, inv. 1528, na fol. 94 v; NB deze pagina is in
het betreffende schepenboek niet genummerd).
Ligging: westelijk grenzend aan land van Geerart Hoeckgeest en noordelijk aan land van de kinderen van
wijlen burgemeester Francois Husman en oostelijk aan een zoekweg. Verkoper was Adriaen Govaertsen van
Wijngaerden (MHC, ora Steenbergen, inv. 1528, fol. 94 v).
141

12-05-1661
12-05-1661
15-07-1661
25-07-1661
09-01-1665
09-01-1665
19-08-1666
08-05-1671

836

837

838

839

840

841

842

843

Een bos 836
Een bos 837
Een bos 838
Een bos 839
Zaailand 840
Zaailand 841
Een boerderij met land 842
Een weiland met huis 843

7 g. en 201 r.
7 g. en 165 r.
4 g. en 144 r.
4 g. en 150 r.
9 g. en 72 r.
7 g. en 165 r.
47,5 g.
12 g. en 126 r.

54
54
42
84
275
250
300
120

Ligging: westelijk grenzend aan land van Mr. Cornelis van Stapele, noordelijk aan het bosperceel dat Van
Berckel op 9-5-1661 kocht, oostelijk aan een zoekweg en zuidelijk aan de bossen van jonkheer Geerart de
Wijse. Verkoper was Adriaen Govaertsen van Wijngaerden (MHC, ora Steenbergen, inv. 1528, na fol. 94 v;
NB: deze pagina is in het betreffende schepenboek niet genummerd).
Ligging: zuidelijk grenzend aan andere partijen bos die toen publiekelijk verkocht werden, westelijk aan land
van Geeraert Hoeckgeest, noordelijk aan het bos van de kinderen van wijlen burgemeester Francois Husman
en oostelijk aan een zoekweg. Verkoper was Adriaen Govaertsen van Wijngaerden (MHC, ora Steenbergen,
inv. 1528, fol. 94 v).
Ligging: noordelijk grenzend aan de weiden van Mr. Cornelis van Stapele, oostelijk aan de bossen van de
kinderen van wijlen burgemeester Francois Husman, zuidelijk aan land van de verkoper en van land van Van
der Haven, daarin begrepen de weg die aan de noordzijde ligt. Verkoper was Adriaen Govaertsen van
Wijngaerden (MHC, ora Steenbergen, inv. 1528, fol. 95).
Ligging: noordelijk grenzend aan de bossen van Mr. Cornelis van Stapele, oostelijk aan land van de verkoper,
zuidelijk aan het bos van Geeraert Hoeckgeest en westelijk aan de zoekweg strekkende naar de Leguit
[zuidoostelijk van Padmos in het Oudland]. Verkoper was Adriaen Govaertsen van Wijngaerden (MHC, ora
Steenbergen, inv. 1528, fol. 97).
Ligging: in de polder Nieuw Cromwiel; alleen de namen van eerdere eigenaren werden vermeld (MHC, ora
Steenbergen, inv. 1529, fol. 133).
Ligging: deze aankoop betrof twee percelen land in de Crabben in het Oudland. Eerst een perceel van 6
gemeten en 52 roeden, omschreven als het tweede stuk naast de dijkvelden aan de zuidzijde van de weg die
van de brug van de Oudenlandsendijk [aan de oostzijde van het Oudland] door de Crabben loopt, genummerd
als 35. Ten tweede een perceel van 1 gemet en 113 roeden, oostelijk grenzend aan de weg van het
eerstgenoemde perceel, genummerd als 36 (MHC, ora Steenbergen, inv. 1529, fol. 133-133 v).
Dit betrof een boerderij in de Triangelpolder van Steenbergen die publiekelijk werd verkocht door de
erfgenamen (de weduwe en de kinderen) van wijlen Pieter van Aerssen (1621-1664), zoon van Jacques van
Aerssen (raadsheer en later president van de Raad van Brabant die zich heer van Triangel noemde en die
eerder eigenaar was van de genoemde boerderij) en van Maria van der Veeken, dochter van Johan van der
Veeken, de Rotterdamse koopman die in 1609 de bedijking van de Triangelpolder financierde (NA, arch. van
de familie Van Aerssen van Voshol 1418-1910, toegang 1.10.01). Weduwe van Pieter van Aerssen was Maria
van der Beecke. Adriaen van Berckel kwam op 24-10-1659 met Pieter van Aerssen zakelijk in aanraking toen
hij hem een lening verstrekte van fl. 2000 met als onderpand de boerderij in de Triangelpolder die door hem
(Van Berckel) in 1666 werd gekocht (GA Rotterdam, oud-not. arch. Rotterdam, inv. 139, akte 316/479).
Adriaen van Berckel verpachtte op 29-3-1669 zijn boerderij in de Triangelpolder te Steenbergen voor fl. 12
per gemet per jaar (dus voor fl. 570 per jaar) aan Jan Jacobse de Bruijn (eerder gepacht door Henrick Janssen
van Etten) en liet de notaris en de pachter voor het opmaken van de betreffende akte naar het slot Padmos
komen (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 49). Van Berckel kocht de boerderij voor fl. 14.250. De jaarlijkse
pacht leverde dus toen een rendement op van 4 %. Adriaen’s zoon Pieter van Berckel verpachtte deze
boerderij op 11-9-1676 eveneens aan Jan Jacobse de Bruijn, maar nu voor fl. 10 per gemet, een daling van
fl. 2 per gemet (MHC, ora Steenbergen, inv. 1635, fol. 222). Met ingang van 1-10-1679 werd deze boerderij
eveneens voor fl. 10 per gemet (ofwel fl. 475 per jaar) gepacht door Cornelis Paulissen van Boven die was
gehuwd met de weduwe van de eerdere pachter Jan Jacobse de Bruijn (Claesken Carels de Jongh) (MHC,
ora Steenbergen, inv. 1651, 15-1-1683). Na het verstrijken van de met deze pachter overeengekomen termijn
werd de boerderij met ingang van 1-10-1684 aan hem verpacht voor fl. 8 per gemet. Tussen 1679 en 1684
was de pachtprijs dus verder gedaald (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 1636, fol. 207). Op 8-2-1696 werd
de boerderij ingaande 1-10-1697 gepacht door Jan Domen, eveneens voor fl. 8 per gemet (MHC, not. arch.
Steenbergen, inv. 56, fol. 16-17).
Ligging: in het Oudland, oostelijk grenzend aan de Nieuwe Weg [= de weg van Steenbergen naar
Moerstraten, anno 2012 de Moerstraatseweg], zuidelijk aan de boslanden van secretaris [Matthias] Reijns,
westelijk aan de Wateringe van de Oudelandse landen [de Oudlandsche Watergang] en noordelijk aan het
land van de erfgenamen van de raadsheer Mr. Cornelis van Stapele.
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Het is opmerkelijk hoezeer in de periode 1651-1672 de prijzen van landbouwgrond rondom Steenbergen
varieerden, afgaande althans op de transacties waarbij Adriaen van Berckel als koper betrokken was. Voor
bosgrond werden bedragen betaald van fl. 42 tot fl. 185 per gemet en voor zaailand (exclusief de opstallen) liepen
de prijzen uiteen van fl. 135 tot fl. 275. De vruchtbaarheid van de grond was hiervoor veruit de belangrijkste
verklaring. 847 Voorts speelde een rol of de verkoper rechten kon doen gelden op de verkoop van gewassen die nog
geoogst moesten worden. Wat de bospercelen betreft zullen, zoals reeds is opgemerkt, vooral de ouderdom van de
bomen en de bomensoort een belangrijke rol hebben gespeeld.
Op 3 februari 1656 nam Adriaen van Berckel als hypotheekverstrekker een “schepenkennisse” over ten bedrage
van fl. 583, met als onderpand een stuk land in “de Crabben”, zuidelijk van het landgoed Padmos. 848 Op 23 februari
1658 sloot hij een overeenkomst met een van de pachters van zijn land op Padmos, dat is omschreven als “de
Brouwerie”. Het accoord behelsde het telen van hennep [vlas] op het land. 849 Van Berckel zegde toe zorg te dragen
voor het inzaaien daarvan. De pachters, Lysken Melis, weduwe van Jan Symonssen en haar zoon Melis Janssen,
zegden toe zorg te dragen voor het oogsten, het bewerken en de verscheping van de hennep. De regeling behelsde
ook het vereffenen van een door Van Berckel verstrekte lening. 850
Omstreeks 1660 omvatte het grondbezit van Adriaen van Berckel in Steenbergen 221 gemeten en 57 roeden;
daarvan lagen 59 gemeten en 101 roeden in Oud en Nieuw Cromwiel en 161 gemeten en 256 roeden in het
Oudland. 851 In 1665 werd de waarde van zijn bezittingen in Steenbergen geschat op fl. 24.000. 852 Het kwam
nauwelijks voor dat Adriaen van Berckel in Steenbergen grond verkocht. Een uitzondering is de verkoop, op 5
april 1663, van 9 gemeten en 72 roeden akkerland in de polder Oud Cromwiel, zuidelijk grenzend aan land dat hij
bezat. De verkoop bracht fl. 275 per gemet op; het was klaarblijkelijk vruchtbare grond. 853 In 1664 sloot hij een
contract af met Adriaen Jacobsen Huysman als pachter van de bij het landgoed Padmos behorende boerderij; zie
hiervoor verder hoofdstuk 2.3.
Adriaen van Berckel schuwde conflicten met bestuurlijke autoriteiten niet. Zo was hij in 1664 in een proces
verwikkeld over de betaling van belasting op de wijnen in Steenbergen en spande hij in de jaren 1664-1666 een
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Ligging: in het Oudland, achter de hoeve en de landen genaamd “De Steenen Heule”. De koop omvatte drie
partijen grenzend aan de boomgaard van deze boerderij van resp. 4 gemeten en 74 roeden, 2 gemeten en 181
roeden en 3 gemeten en 125 roeden. Ze werden tijdens een veiling gekocht van de erfgenamen van Pieter
Ravels (MHC, ora Steenbergen, inv. 1530, fol. 117).
Deze koop omvatte twee percelen akkerland in het oostelijke deel van de Graaf Hendrikpolder te
Steenbergen, te weten een perceel van 26 gemeten en 207 roeden en het andere van 6 gemeten en 121 roeden
(MHC, ora Steenbergen, inv. 1531, fol. 10). Van Berckel kocht deze percelen van Aert Pieters van Stel (zie
voor hem: http://www.hanleune.nl/steenbergen/145-de-kwartieren-van-pieter-bierens-1685-1734, p. 32).
Het eerstgenoemde perceel werd door Pieter van Berckel ingaande 1-10-1679 voor fl. 7 per gemet verpacht
(MHC, ora Steenbergen, inv. 1636, fol. 96).
Op 11-6-1672 verpachtte Adriaen van Berckel aan Gillis Schets 10 gemeten en 120 roeden land in de Oost
Graaf Hendrikpolder voor fl. 7 per gemet, ingaande 1-10-1673. Op 15-6-1672 verpachtte hij in deze polder
eveneens voor fl. 7 per gemet 26 gemeten en 207 roeden aan Pieter Franssen, ingaande 1-10-1672 (MHC,
ora Steenbergen, inv. 1635, fol. 96 v en 97). Reeds op 19-5-1674 werd dit laatstgenoemde perceel, eveneens
voor fl. 7 per gemet, verpacht aan Cornelis Adriaenssen Wijck, ingaande 1-11-1674 (idem, fol. 139 v).
Ligging: in de polder Nieuw Cromwiel, westelijk grenzend aan land van de koper en zuidelijk aan de dijk
[de Boomdijk] (MHC, ora Steenbergen, inv. 1531, fol. 17).
De vruchtbaarheid van het akkerland varieerde in Steenbergen tussen de verschillende polders, maar ook
daarbinnen. In het jaar 1700 betaalden eigenaren van land aan verponding in het Oudland 18 stuivers per
gemet, maar bezaten zij daar grond in “de Crabben” dan kregen zij een vermindering van 5 stuivers; zie: Van
Bree, 1972, p. 216.
GA Rotterdam, oud-not. arch. Rotterdam, inv. 493, akte 105/272. Van Berckel nam deze schuldbrief over
van Henrikje Dircxs, weduwe en erfgename van Jan Jansen van Bouckholt, in leven brandewijnbrander.
Hennep werd geteeld als een plant waarvan de vezels werden gebruikt voor het vervaardigen van touw en
zeildoek.
GA Rotterdam, oud-not. arch. Rotterdam, inv. 493, akte 125/328.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1201.
Idem, inv. 2122 (kohier legerlasten 1665).
Het genoemde zuidelijk gelegen land van de verkoper bevond zich waarschijnlijk in de polder Nieuw
Cromwiel (MHC, ora Steenbergen, inv. 1529, fol. 19). Dit land maakte deel uit van het landgoed Padmos.
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rechtzaak aan over de betaling van een andere belasting, de zogeheten 50 ste penning. In beide gevallen kwam de
Raad van State er als rechtsprekend college aan te pas. 854
Op 17 december 1669 compareerde Adriaen van Berckel te Steenbergen als grootvader en voogd van de kinderen
en erfgenamen van Mr. Pieter Splinter, in leven secretaris van de Admiraliteit van Rotterdam en gehuwd met
Adriaen’s dochter Adriana. Hij regelde de verpachting van een door Splinter nagelaten boerderij met 52 gemeten
en 10 roeden land in de polder Westland te Steenbergen voor fl. 280 per jaar, ingaande 1 oktober 1670. 855
Adriaen van Berckel werd in Rotterdam tussen 24 en 29 september 1674 begraven. Zijn echtgenote was op 21
februari 1679 nog doopgetuige te Rotterdam. Haar overlijdens- en begraafdatum zijn niet bekend. 856
Pieter van Berckel volgde zijn vader als eigenaar van Padmos op. Hij werd in Rotterdam op 25 november 1640 in
de Laurenskerk gereformeerd gedoopt. Op 10 januari 1677 ondertrouwde hij te Rotterdam gereformeerd met zijn
nicht Geertruijt van Berckel. Hij woonde toen aan de Nieuwe Haven, zij aan de Oppert. Beiden waren niet eerder
gehuwd. Het paar vestigde zich aan de Nieuwe Haven, waarschijnlijk in het huis waar de bruidegom reeds woonde.
Zij is als dochter van Embrecht van Berckel (lakenverwer en schepen te Rotterdam) en Maria Timmers (dochter
van een wijnkoper en schepen te Delfshaven) in Rotterdam op 19 februari 1651 gereformeerd gedoopt.
Pieter en Geertruijt van Berckel lieten in Rotterdam zes kinderen gereformeerd dopen. 857 Daartoe behoorde op 24
september 1686 hun zoon Embrecht (Engelbrecht) die zijn vader als eigenaar van Padmos opvolgde.
Pieter van Berckel was in Rotterdam koopman in tabak (vermeld in 1674) en actief in het stadsbestuur van
Rotterdam. In 1681 is hij er vermeld als schepen. In 1686 liet hij aan de Nieuwe Haven een nieuw koopmanshuis
bouwen. Van zijn vader erfde hij een ander pand aan de Nieuw Haven dat hij in 1715 ingrijpend liet verbouwen. 858
Gelet op zijn overlijdensdatum heeft hij daarin slechts kort kunnen wonen.
Op 24 juni 1678 testeerde hij (omschreven als oud-schepen van Schielant) bij notaris Jan Vinck te Steenbergen,
die ervoor naar Padmos kwam. Het was een besloten testament waarvan we de inhoud niet kennen. 859 Zijn
echtgenote Geertruijt van Berckel testeerde eveneens op Padmos bij de genoemde notaris en wel op 10 juli 1686;
ook dit testament was besloten. 860 Dank zij dit testament weten we de naam van haar koetsier, namelijk Aert de
Pater; hij trad samen met Hendrick Antonissen [de Jongh] (landman in het Oudland, pachter van de Padmoshoeve)
op als getuige. De Pater woonde in Rotterdam.
Dank zij een ander testament is de naam bekend van de “dienaar” van Pieter van Bercel op Padmos. Het was in
1686 Danckert Janssen Neut. Deze testeerde op Padmos, daar wonend, op 5 oktober 1686. 861 Hij legateerde aan
de armen van Steenbergen (d.w.z. de diaconie van de gereformeerde kerk en het Weeshuis tezamen) fl. 100, aan
de kinderen van het Weeshuis een half vat goed bier en aan zijn broer Marinis Jansen Neut al zijn kleren en
lijnwaad. Als zijn universeel erfgenaam wees hij zijn neef Jan Marinisse Neut aan, zoon van zijn broer Marinis.
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MHC, ora Steenbergen, inv. 30 en 32.
Idem, inv. 1634, fol. 302. Pachter was Geert Commersen [van Rhee].
Wijnaendts van Resandt, 1982, p. 235.
Deze kinderen zijn:
• Ida Adriana van Berckel, 21 februari 1679; de doopgetuigen waren de grootmoeders Ida Schagen en
Maria Timmers en Paulus Timmers (lid van de vroedschap van Rotterdam en oud-burgemeester van deze
stad); zij huwde met Herman van Zuylen van Nyevelt, secretaris van Rotterdam.
• Hembertus van Berckel, 12 augustus 1681, met als doopgetuigen Maria Timmers en Maria van Berckel;
hij overleed jong.
• Maria Paulina van Berckel, 9 november 1683 (geen doopgetuigen vermeld); zij huwde met Mr. Pompejus
Berck, advocaat, dijkgraaf van Mijnsheerenland en Moerkerken en heemraad van Alblasserdam.
• Embrecht (Engelbert) van Berckel, 24 september 1686 (geen doopgetuigen vermeld); zie voor hem verder
de hoofdtekst.
• Petronella Geertruijt van Berckel, 17 februari 1689; doopgetuigen waren grootmoeder Maria Timmers
(nu vermeld als weduwe van Embrecht van Berckel), Maria van Berckel (weduwe van Jacob van
Bockhoven) en Mr. Abraham van der Wercken; zij huwde met Mr. Pieter van den Brande, rentmeester
Bewestenschelde (in Zeeland) en weduwnaar van Christina Louise Thibaut; Pieter van den Brande bezat
land in de polders Oud Cromwiel en Oudland te Steenbergen en onder Moerstraten; op 10-4-1725 trad
Engelbrecht van Berckel (samen met Herman van Zuijlen van Nievelt, secretaris van de stad Rotterdam)
op als voogd van het weeskind van Pieter van den Brande bij de verpachting van dit land (MHC, not.
arch. Steenbergen, inv. 87, aktes 10-4-1725 en 3-5-1725).
• Adriaen van Berckel, 26 november 1694; begr. in Rotterdam (Waalse kerk) 30-8-1703.
Van Breen, 1944, p. 182-183.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 44, 24-6-1678.
Idem, inv. 46, 10-7-1686.
Idem, inv. 46, 5-10-1686.
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Op 2 december 1686 wijzigde Danckert Janssen Neut dit testament door nu zijn broer Marinis aan te wijzen als
zijn universeel erfgenaam; de eerder genoemde legaten bleven intact. 862
Op 28 oktober 1689 is Pieter van Berckel vermeld als landeigenaar in de polder van De Heen te Steenbergen, op
8 februari 1696 als landeigenaar in de Triangelpolder en de Graaf Hendrikpolder te Steenbergen, op 14 mei 1698
als verpachter van land in de polder Oud Cromwiel, idem op 2 april 1701 van ca. 25 gemeten land in de polder De
Heen en op 7 augustus 1706 als bezitter van land onder Moerstraten. 863
Pieter van Berckel werd op 8 oktober 1718 in de Franse kerk te Rotterdam begraven. De kerkklok werd gedurende
vier uren geluid. Zijn echtgenote overleed kort daarna en werd in dezelfde kerk op 15 december 1718 bijgezet.
Het landgoed Padmos kwam daarna in het bezit van hun zoon Embrecht die gewoonlijk is omschreven als
Engelbrecht of Engelbert. Op 14 januari 1705 werd hij in Leiden ingeschreven als student rechten. In Rotterdam
werd hij in het voetspoor van zijn vader en grootvader van vaderszijde een vooraanstaand lid van het patriciaat.
Volgens Wijnaendts van Resandt behoorde hij tot de invloedrijkste regenten van Rotterdam. 864 Hij vervulde er
onder meer de functies van lid van de vroedschap, burgemeester, gecommitteerde van de Admiraliteit op de Maze,
gedeputeerde ter dagvaart en bewindhebber van de Verenigde Oostindische Compagnie (1715-1768). 865 Op 12
maart 1715 huwde hij te Rotterdam met Theodora Petronella van Hogendorp die op 1 juli 1690 in Rotterdam is
gedoopt als dochter van Mr. Willem Diederikszn. van Hogendorp (lid van de vroedschap van Rotterdam, schepen
en burgemeester aldaar, drossaard en rentmeester van Prinsenland en bewindhebber van de VOC) en Wendelina
Roosmale. Het paar woonde aanvankelijk aan de Leuvehaven en vanaf 1730 aan de Wijnhaven te Rotterdam. Uit
hun huwelijk kwamen acht kinderen voort. 866 De bekendste daarvan is Pieter Johan van Berckel, gedoopt te
Rotterdam op 21 januari 1725. Hij werd de eerste gezant (“minister plenipotentiaris”) van de Republiek in de
Verenigde Staten van Amerika. Hij vervulde deze functie in de periode 1783-1788 en werd als zodanig opgevolgd
door zijn zoon Franco Petrus van Berckel die dit ambt vervulde in de periode 1789-1795. 867
Theodora Petronella van Hoogendorp werd op 17 maart 1751 in de Franse kerk te Rotterdam begraven en haar
man Engelbrecht van Berckel op 19 januari 1768 in de Grote of St. Laurenskerk.
Geen van de leden van de familie Van Berckel woonde permanent op Padmos. Het slot op het landgoed werd door
hen incidenteel bewoond en fungeerde als buitenplaats. Ongetwijfeld werden er mooie zomerdagen doorgebracht.
Pachters van grond rondom Steenbergen die eigendom was van de familie Van Berckel kwamen naar het slot om
pachtcontracten af te sluiten en om pachtpenningen te betalen. Waarschijnlijk fungeerde het landgoed ook als
jachtterrein.
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Idem, inv. 46, 2-12-1686.
MHC, ona Steenbergen, inv. 54, 28-10-1689; idem, inv. 56, 8-2-1696; idem, inv. 80, 7-8-1706. Op 14-51698 verpachtte Pieter van Berckel aan Hendrick Adriaanse Boers (landman op de Welberg) 25 gemeten en
157 roeden inclusief huis en schuur in de polder Oud Cromwiel voor een periode van zeven jaren. De
pachtprijs was fl. 150 per jaar (bron: idem, inv. 57, fol. 35-36). Dit boerderijtje werd al eerder door Boers
gepacht. De pacht werd verlengd op 13-3-1706 (bron: idem, inv. 61, fol. 32-33). Op 26-9-1711 is Adriaan
Pieterse Vermeulen als pachter ervan vermeld in verband met een verlenging van diens pachtcontract (bron:
idem, inv. 63, fol. 218-218 v). Het genoemde land in de polder De Heen werd in 1701 verpacht aan Rochus
Bierens (MHC, ona Steenbergen, inv. 58, fol. 162-162 v) en op 13-3-1709 aan Willem Aertse van Stel (idem,
inv. 62, fol. 174-174 v). Het genoemde land onder Moerstraten werd in 1705 gepacht door Willem Domen
van Rijen (MHC, ona Steenbergen, inv. 60, 3-8-1705, fol. 223-223 v). Op 7-3-1707 verlengden Pieter van
Berckel en Huybrecht Pieterse van Tichel (landman onder Moerstraten) het pachtcontract betreffende 4
gemeten en 150 roeden land onder Moerstraten (bron: idem, inv. 61, fol. 146-146 v). Op 28-9-1710 werd dit
land door Van Bercel verpacht aan Pieter Goortsen Volckaarts (bron: idem, inv. 63, fol. 86-87).
Wijnaendts van Resandt, 1982, p. 211.
Op 23-10-1748 werd hij als lid van de vroedschap van Rotterdam door de stadhouder Willem IV afgezet.
Deze kinderen, allen gereformeerd gedoopt te Rotterdam (behalve zoon of dochter N.N. die dood werd
geboren en op 29-6-1722 in de Waalse kerk werd begraven), zijn (met hun doopdata):
• Petronella Geertruid van Berckel, 16-2-1716.
• Willem Wendelius van Berckel , 9-1-1718.
• Gijsbert Diederik Catharinus van Berckel , 2-2-1719.
• Ida Hermina Adriana van Berckel , 18-2-1721.
• Wendelia Catharina Wilhelmina van Berckel , 26-8-1723.
• Pieter Johan van Berckel , 21-1-1725.
• Engelbert Francois van Berckel , 10-10-1726.
Wijnaendts van Resandt, 1982, p. 211-239.
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Op 5 december 1733 kwam er aan de lange verbintenis tussen het geslacht Van Berckel en het landgoed Padmos
een einde toen het door Engelbrecht van Berckel werd verkocht.
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Het kantoor van de Admiraliteit op de Maze aan het Haringvliet te Rotterdam waar Adriaen van Berckel
ontvanger-generaal was. 868

De Waalse kerk aan de Hoogstraat te Rotterdam (gesloopt in 1922) waar Pieter van Berckel werd begraven.

868

Het kantoor werd in 1644 gebouwd. Afgebeeld is een gravure van Romeyn de Hooghe naar een tekening van
J. de Vou, 1694.
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Van Sorgen
Anthony Willem van Sorgen werd op 5 december 1733 eigenaar van het landgoed Padmos. Een dag eerder had hij
zijn zwager Alexander Neilson (luitenant in het Schotse regiment van brigadier Alexander Halkett) wegens zijn
“indispositie” gemachtigd om deze “buytenplaets” aan te kopen. 869 Het object werd als volgt omschreven: “Het
sloth Padmos geleegen in het Oudelant van Steenbergen, met sijne daaraan gehoorige landen, boerehuijsinge,
schuure, timmeragie en plantagie en landen, geleegen zoo in het Oudelant als in den polder ’t Nieuw Cromwiel,
groot omtrent agt en negentig gemeten alsmede den dijk van het Oudelant streckende van de steene heul tot de
Crommendijk, gelijk de voornoemde landen tegenwoordig ten delen werden gebruijkt bij Willem Verbeek en ten
delen bij den hovenier Willem van der Graaf, gelijk de selve [het landgoed] tegenswoordig met boomen en bossen
staan beplant”. 870 Van Sorgen betaalde er fl. 15.000 voor (evenveel als Adriaen van Berckel er in 1651 voor
neertelde), de helft direct bij de aankoop, een vierde deel een jaar later en het restant twee jaar daarna, inclusief
een rente van 4 % per jaar. De lopende verplichtingen jegens de pachters Verbeek en De Graaf dienden door hem
te worden gerespecteerd. Voor de nog op het slot aanwezige meubelen betaalde hij slechts 20 penningen. De kosten
van de verkoop werden betaald door de verkoper. 871 Het is goed denkbaar dat koper en verkoper elkaar
beroepshalve kenden. Net zoals de verkoper (Engelbrecht van Berkel) was Van Sorgen voor de VOC werkzaam
(zie verderop). Van Berkel verklaarde op 27 januari 1736 dat Van Sorgen volledig aan zijn koopverplichtingen
had voldaan.
De koper is als Antoine Guillaume van Sorgen op 12 januari 1696 te Bergen op Zoom in de Waalse kerk aldaar
gedoopt, nadat hij drie dagen eerder was geboren. Zijn vader was Adriaen van Sorgen, remonstrants gedoopt te
Den Haag op 28 oktober 1654, werkzaam als advocaat te Bergen op Zoom en in die functie verbonden aan het Hof
van Holland en Friesland te Den Haag. 872 Zijn moeder was Johanna Margaretha van Sambeek die op 21 maart
1664 in Bergen op Zoom gereformeerd werd gedoopt als dochter van Anthonius van Sambeek (die in Bergen op
Zoom onder meer meester-zilversmid, wethouder en weesmeester was) en Pieternella Houcq. 873
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MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 446, akte nr. 52, 4-12-1733.
De Crommendijk was de dijk tussen de polders Oud en Nieuw Cromwiel (zie: Universiteit Leiden, Collectie
Bodel Nijenhuis, P 8 N 122).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1546, 5-12-1733, fol. 57-58.
De grootvader van Anthony Willem van Sorgen van vaderszijde was Leonard van Sorgen (1612-1673),
ontvanger der verponding (een onroerendgoedbelasting) te Bergen op Zoom en Steenbergen. Anthony’s
vader Adriaen (die in Den Haag overleed op 5 -3-1716) kwam voort uit diens (tweede) huwelijk met Elselina
van Losecaat, douarière van Schagen (1615-1673) (De Nederlandsche Leeuw, jrg. 1952, p. 72-73). Adriaan
van Sorgen liet een vermogen na van fl. 10.558. Na aftrek van schulden resteerde een boedelsaldo van
fl. 8.180 (MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 431, akte nr. 40, 20-8-1718). Het geslacht Van Sorgen (met
als wapenspreuk “Amat victoria curam” ofwel: geen overwinning zonder inspanning) kan worden herleid tot
Leendert van Sorgen die omstreeks 1520 te Sommelsdijk woonde; zie: Vorsterman van Oijen, 1885-1890,
deel P-Z, p. 166-169 [NB: in deze bron is de geboortevolgorde van de kinderen van Adriaan van Sorgen en
Johanna Margaretha van Sambeek niet juist vermeld; zie voor de juiste volgorde de volgende noot]; zie voorts
Muusse, 1957.
Dit paar huwde gereformeerd te Halsteren op 24 maart 1684 en testeerde te Bergen op Zoom op 11-11-1695
(MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 232, akte nr. 39). Johanna Margaretha van Sambeek overleed te
Bergen op Zoom op 13-9-1710 en werd daar in de Grote Kerk begraven. Van het paar zijn de volgende dertien
kinderen bekend:
• Adrianus van Sorgen, geref. ged. Bergen op Zoom 1684; tr. Catharina Geltsack van Bakenes. Op 27-11718 vertrok hij als (militair) kapitein met het VOC-schip “Hogenes” naar Batavia (NA, VOC-arch., inv.
12789, fol. 166). Hij werd daar commandant op het fort Vierkant en lid van het College van Heemraden
van de Bataviaanse Ommelanden. Daar overleed hij op 20-5-1725. Een dag later werd hij te Batavia op
het Portugees kerkhof begraven.
• Anna van Sorgen, Waals ged. Bergen op Zoom 31-3-1686. Zij huwde eerst met Adriaan Coopmans die
als onderkuiper op 20-5-1705 in dienst trad van de VOC (en toen naar Batavia vertrok) en die in Azië
(waar hij ten behoeve van de VOC inmiddels werkzaam was als assistent) op 27-12-1723 overleed (NA,
VOC-arch., inv. 14110, fol. 35 en inv. 12753, fol. 5). Later huwde Anna van Sorgen met de luitenant
Alexander Nielson (Neilson). Zij zette het dagboek voort over de familie Van Sorgen dat was
aangevangen door Nicolaes van Sorgen (1582-1639); zie Muusse, 1957, p. 164.
• Eleonora van Sorgen, Waals ged. Bergen op Zoom 3-7-1687; tr. Alexander Livingston, in 1733 luitenant
in het regiment van Alexander Halkett; zij overleed te Meenen op 20-8-1727.
• Petronella van Sorgen, Waals ged. Bergen op Zoom 17-2-1689; tr. Hugo Scheene, vaandrig in het
regiment van Alexander Halkett, overl. vóór 20-11-1733.
• Elselina van Sorgen, Waals ged. Bergen op Zoom 29-10-1690; woonde op 20-11-1733 ongehuwd in Den
Bosch.
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Stad en kasteel van Batavia, waar Anthony van Sorgen werkzaam was in de periode 1718-1732. 874
Anthony van Sorgen vertrok op 23 januari 1718 als assistent-ingenieur met het VOC-schip “Generale Vrede” van
de VOC-kamer Amsterdam naar Batavia waar hij op 23 augustus 1718 arriveerde. 875 Hij was er werkzaam als
landmeter, militair ingenieur, fabriek (d.w.z. architect of bouwmeester), koopman, taxateur en keurmeester van
kalk en steen. Evenals zijn broer Adriaan was hij lid van het College van Heemraden van de Bataviaanse
Ommelanden, opgericht in 1680 voor toezicht op het grondeigendom en het onderhoud en de aanleg van de
infrastructuur van Batavia. 876 Op 25 mei 1730 vervaardigde Anthony van Sorgen een plan voor een verbouwing
van het “kasteel” (een fort) van Batavia. 877
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• Leonardus Nicolaas van Sorgen, Waals ged. Bergen op Zoom 16-11-1692; ongehuwd overleden te Sas
van Gent op 29-6-1717.
• Johanna Catharina van Sorgen, Waals ged. Bergen op Zoom 25-4-1694; ongehuwd overleden.
• Antoine Guillaume van Sorgen, Waals ged. Bergen op Zoom 12-1-1696; zie voor hem verder de
hoofdtekst.
• Cornelia van Sorgen, Waals ged. Bergen op Zoom 19-12-1697; overl. ald. 5-11-1698.
• Idem, 21-1-1700.
• Frederik van Sorgen, Waals ged. Bergen op Zoom 19-12-1697 (helft tweeling); hij werd op 13-jarige
leeftijd adelborst en later koopman; overl. 16-8-1722 aan boord van een schip op weg naar Japan.
• Diederick van Sorgen, Waals ged. Bergen op Zoom 19-12-1697 (helft tweeling); overl. ald. 12-7-1704.
• Johannes Hubertus van Sorgen, geref. ged. Bergen op Zoom 11-5-1707; was in 1733 luitenant in het
regiment van de prins van Holstein; tr. Breskens 16-9-1736 Magdalena Hennequin.
Plattegrond van de stad en het kasteel van Batavia, vervaardigd door H. Focken naar de situatie begin 18de
eeuw (in de collectie van het Maritiem Museum Rotterdam).
NA, VOC-arch., inv. 5710, fol. 199.
Voor zijn werk als landmeter en militair ingenieur wordt verwezen naar: Haubourdin, 1987, m.n. p. 235-237.
De tekening daarvan is bewaard gebleven; zie: NA, Kaartcollectie Buitenland Leupe (toegang 4.VEL), inv.
1195.
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Op 15 april 1725 huwde hij in Batavia met de aldaar geboren Johanna Maria Lafont. 878 Op 24 mei 1732 is zij
vermeld als 21 jaar oud. Zij was dus slechts 14 of 15 jaar oud toen zij met Van Sorgen huwde. Uit dit huwelijk
kwamen twee te Batavia geboren dochters voort:
• Johanna Maria van Sorgen, geboren op 7 maart 1726 en daar (na een ziekte van drie dagen) overleden op
19 augustus 1731.
• Adriana Willemina van Sorgen, geboren op 31 januari 1730.
Begin 1732 verliet hij Indië met zijn echtgenote en zijn laatstgenoemde dochtertje. De terugreis naar de Republiek
verliep allerminst voorspoedig. Aan boord van het schip “Midloo” werden hij en zijn vrouw zodanig ziek dat het
voor hen niet mogelijk was om, eenmaal gearriveerd op Kaap de Goede Hoop, de reis voort te zetten. Met de
volgende brief, gericht aan de magistraat (de “Politieke Raad van het Gouvernement”) van Kaap de Goede Hoop,
verzocht Van Sorgen om voor herstel nog enige tijd daar te mogen blijven: 879
“Aan den Wel Edelen Gestr. Heere Jan de la Fontaine - - - benevens den E. Agtb. Politicquen Raad deeses
Gouvernements.
Wel Edele Gestr. Heer en E. Agtb. Heeren,
Geeft met verschuldigt respect te kennen Uwe Wel Edele Gestr. en E. Agtb. onderdanigen dienaar, Anthonij Willem
van Sorgen, geweesene fabrijcq tot Batavia en thans op het aanweesent retourschip Midloo besch[e]ijden, hoe
desselfs siekte en lammigheijd waarmeede hij op Batavia al eenigen tijd is behebt geweest, op de herwaarts reijse
soodanig is verslimmert en sijne qualen door het daarbijkomen van de watersugt toegenomen, dat hij niet in staat
is om met voorsz bodem naar het vaderland te kunnen vertrekken, gelijk meede niet desselfs huijsvrouw, Johanna
Maria Lafont, ter oorsaake sij soo siek en watersugtig is dat zij haar geduurig te bed moet houden en selfs niet
buijten leevens gevaar bevind, weshalven den suppliant sig in alle ootmoet is keerende tot Uwe Wel Edele Gestr.
en E. Agtb. met instantig versoek dat deselve van die goedheijd gelieven te sijn om te permitteeren dat den suppliant
benevens sijn huijsvrouw en dogter tot naast volgende scheepsgeleegentheijd ter deeser plaatse mogen blijven
vertoeven, sullende het Uwe Wel Edele Gestr. en E. Agtb. uijt de hiernevens gevoegde attestatie van den tweeden
opperchirurgijn deses Gouvernements, Bartho de St. Jean, dewelke over den suppliant en desselfs huijsvrouw
practiseerende is, ten sijnen versoeke diesweegens verleend, des gelievende kunnen blijken in welken slegten
lichaams gesteltheijd sijlieden door hem sijn gevonden geworden.”
De brief werd ondersteund door een verklaring d.d. 12 mei 1732 van de op de Kaap werkzame opperchirurgijn
Bartho de St. Jean die als volgt luidde:
“Ik ondergesz Bartho de St. Jean, tweede opperchirurgijn deeses Gouvernements, als practiseerende over de siekte
van d' Heer Anthonij Willem van Sorgen en desselfs huijsvrouw, Johanna Maria Lafont, verklaare bij deesen dat
gem. Heer Van Sorgen teegenwoordig met lammigheijd en watersugt gequelt is, als meede dat desselfs gen.
huijsvrouw door swaare siekte en watersugt haar te bed moet houden, ja selfs niet buijten leevens gevaar bevind,
oordeelende derhalven dat sij beijde niet in staat sijn om sig op zee te begeeven.”
Het verzoek van Van Sorgen werd ingewilligd. 880 Op 24 mei 1732 testeerde hij met zijn echtgenote op Kaap de
Goede Hoop. 881 Kort daarna is zij daar overleden. 882 Op een niet bekende datum in 1733 keerde hij met het VOCschip “Purmerlust” terug in de Republiek. 883 Hij was vergezeld van zijn dochtertje Adriana Willemina. Op 6 april
1733 inventariseerde Van Sorgen op de “Purmerlust” de goederen (waaronder veel gouden en zilveren sieraden)
die aan boord in zijn bezit waren. 884 Hij verkeerde naar eigen zeggen in een ziekelijke staat. Hij stuurde de
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Zij is ook omschreven als Johanna Lafont van Tangeran (o.m. MHC, ora Steenbergen, inv. 1144, 29-5-1751).
Tangeran(g) is de naam van een rivier op Java. In de 17 de eeuw is er ook een schans naar genoemd (NA,
VOC-arch., toegang 1.04.02, inv. 1439).
Cape Town Archives Repository South Africa, Requesten en Nominatiën, 1729-1732, C.235, p. 483-485; zie
ook: http://databases.tanap.net/cgh/make_pdf.cfm?artikelid=22891. Waterzucht is een ziekelijke
vochtopeenhoping in het lichaam.
Idem, C. 90, p. 13-26.
Het betrof een mutueel testament. Een kopie ervan is opgenomen in het procesdossier betreffende de
insolvente boedel van Anthony Willem van Sorgen en Johanna la Font van Tangeran, contra de crediteuren
inzake preferentie van schuldvorderingen, 1751-1752 (MHC, ora Steenbergen, inv. 1144, bijlage ad C).
Dat zij is overleden op Kaap de Goede Hoop is vermeld in het aangehaalde procesdossier betreffende de
insolvente boedel van Anthony Willem van Sorgen en wel in een verklaring over het vermogen van Anthony
van Sorgen, opgesteld door Hendrik Milet te Middelburg d.d. 3-4-1751 (MHC, ora Steenbergen, inv. 1144).
NA, VOC-arch., inv. 5710, fol. 199.
De volledige inventarislijst is opgenomen in het reeds vermelde procesdossier (MHC, ora Steenbergen, inv.
1144).
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inventarislijst naar zijn neef Leonard van Heemskerk te Leiden met de aantekening dat het overzicht van belang
zou kunnen zijn indien hij zou overlijden, hetgeen hij kennelijk spoedig verwachtte. Volgens een verklaring van
iemand die klaarblijkelijk goed geïnformeerd was over het wel en wee (inclusief de financiële situatie) van
Anthony van Sorgen in Batavia (i.c. Hendrik Milet, die in 1751 in Middelburg woonde) gingen bezittingen van
Van Sorgen die aan boord waren van het eerste schip waarmee hij in 1732 uit Batavia terugkeerde (tot de tussenstop
op Kaap de Goede Hoop) ter waarde van 6000 tot 8000 rijksdaalders verloren toen dit schip op de doorreis naar
Zeeland verging. 885
Bij terugkeer in de Republiek is Van Sorgen gekwalificeerd als “een man welke considerabele gegoet was, zulks
dat sijn capitael ten minsten wel wierd begrood op vijftig duijsent guldens en selfs meer”. 886 Het is aannemelijk
dat hij dit vermogen vooral heeft verworven vanwege zijn activiteiten in Indië als koopman. 887
Toen Van Sorgen op 4 december 1733 de machtiging verstrekte tot koop van het landgoed Padmos woonde hij in
Bergen op Zoom. Hij hertrouwde niet. Na de aankoop vestigde hij zich met zijn dochtertje op het slot van het
landgoed. Hij schreef zich in als lidmaat van de gereformeerde kerk te Steenbergen met een attestatie van de
gereformeerde kerk te Batavia d.d. 25 december 1731. In mei 1734 woonden zij op Padmos met een knecht
(Cornelis Brouwers) en de meid Alida N.N.. 888 De knecht vertrok vóór mei 1735. 889 Daarna behoorde tot het
huishouden van Van Sorgen geen knecht meer. In mei 1736 is Van Sorgen niet als inwoner van het platteland van
Steenbergen vermeld. 890 In 1737 woont hij weer wel op Padmos. Zijn huishouden bestaat dan uit hem en zijn
dochter, de meid Alida N.N. en een neefje Willem N.N.. 891 Dit was ook in 1738 zo. 892 Begin 1739 trachtte Van
Sorgen vergeefs om Padmos te verkopen. 893 In mei 1739 woonde ook nog een kind Jan N.N. (jonger dan 16 jaar)
op Padmos. 894 In mei 1740 is Van Sorgen vermeld als alleenwonend, net zoals in 1742 en 1744. 895 Zijn
huishoudster c.q. dienstmeid woonde toen waarschijnlijk niet op het slot. In mei 1743 verliet hij Padmos kennelijk
voor korte tijd. 896 Vanaf 1745 tot zijn overlijden woonde Van Sorgen er met de huishoudster Angelicque Joseph
de Bruijn. 897 In 1740 verhuurde hij een deel van het slot (en een klein deel van de bij Padmos behorende grond)
aan Cornelis Martelmans die er als hovenier werkzaam was (zie hiervoor verder hoofdstuk 2.4). In 1742 was hij
weer even actief als tekenaar van kaarten. Hij vervaardigde toen een kopie van een door Francois Janszn. Smeth
in 1688 vervaardigde kaart van het gebied tussen Willemstad en Zevenbergen. 898
In 1745 had Van Sorgen een conflict met de pachter van de bij het landgoed behorende boerderij, Pieter Schoen.
Deze had een pachtschuld van fl. 321. Van Sorgen zag ervan af om, met een beroep op het pachtcontract, de
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Hendrik Milet verklaarde dit te Middelburg op 3-4-1751 (MHC, ora Steenbergen, inv. 1144). Milet vertrok
als oppermeester op 13-12-1730 naar Batavia (waar hij op 13-7-1731 arriveerde) en keerde in 1739 in de
Republiek terug (NA, VOC-arch., inv. 12887, fol. 63). Hij was er in dienst van de VOC ook in 1726 geweest
(idem, inv. 12852, fol. 9).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1144, bijlage ad C. Ter adstructie werd gewezen op de getaxeerde waarde van
de goederen die hij tijdens de terugreis bij zich had, op de aanzienlijke bedragen die hij gedurende zijn verblijf
in Batavia naar zijn vaderland had overgemaakt (naar zijn neef Leonard van Heemskerk te Leiden stuurde
hij blijkens diens verklaring d.d. 14-9-1751 waardepapieren ter waarde van fl. 8900) en op het feit dat hij in
1733 behalve het landgoed Padmos ook eigenaar werd van het huis “Den Gulden Bergh” in de Hoogstraat te
Bergen op Zoom. Als mede-erfgenaam van zijn vader werd hij reeds mede-eigenaar voor 1/8ste part. Van zijn
broers en zusters kocht hij op 20-11-1733 het resterende part (7/8ste) voor een bedrag van fl. 1050. Op 15-41740 verkocht hij dit huis aan Francois Bolcoel (schepen te Bergen op Zoom) voor fl. 2400. De koper diende
te respecteren dat het huis nog tot Pinksteren 1740 was verhuurd (voor fl. 110 per jaar).
Hij kan dit vermogen niet als landmeter c.q. militair ingenieur hebben verworven. Toen hij in 1733 in de
Republiek terugkeerde had hij nog recht op een gage vanwege de VOC van fl. 1720. Dit werd op 9-9-1751
verklaard door de boekhouder van het VOC-kantoor te Amsterdam (MHC, ora Steenbergen, inv. 1144).
MHC, oga Steenbergen, inv. 1276.
Idem, inv. 1277.
Idem, inv. 1278.
Idem, inv. 1279.
Idem, inv. 1280.
Leydse Courant, 27-2-1739.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1281. In dit kohier zijn de dochter Adriana Willemina van Sorgen en de
dienstmeid Alida N.N. verwisseld.
Idem, inv. 1282, 1284 en 1286.
Idem, inv. 1285.
Idem, inv. 1287 en 1288.
Donkersloot-de Vrij, 2003, p. 186.
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bezittingen van Schoen publiekelijk te verkopen. Zij maakten afspraken over de afbetaling van de pachtschuld en
de voortzetting van de pacht (zie hiervoor verder hoofdstuk 2.3). 899
Anthony van Sorgen is in Steenbergen op 25 oktober 1747 overleden en in de gereformeerde kerk aldaar begraven.
Van Sorgen had geen voogd van zijn minderjarige dochter aangewezen. Vermoedelijk werd hij door de dood
overvallen, hoewel hij enige tijd voor zijn overlijden ziek was geweest. De magistraat van Steenbergen besloot
vier dagen na zijn dood dat, mede gelet op de “tegenwoordige slegte tijde”, enig toezicht op de nagelaten
bezittingen gewenst was en wees Cornelis Johannis Bloys (toen gezworen klerk op de secretarie van de gemeente
en later eigenaar van het landgoed Ekelenberg) aan als sequester ofwel administrateur van de boedel die op 20
februari 1748 als insolvent werd omschreven. 900 Het slot Padmos en de bijbehorende hoeve en landen werden
publiekelijk verkocht. Het landgoed had aanzienlijk geleden onder de inundatie in het Oudland in 1747 (tijdens de
Oostenrijkse Successieoorlog) en vanwege de inkwartiering van Staatse militairen in de periode juli-september
1747 voorafgaande aan de Franse inname van Bergen op Zoom op 16 september 1747. 901 Het verkeerde in “een
seer slegten, deplorabelen, ja geabandoneerden staet”. 902 De waarde was gekelderd tot een bedrag van fl. 5442 en
5 stuivers ofwel fl. 55 per gemet. 903
De preferente crediteuren van de boedel van Van Sorgen waren Adrianus van Bommel (die op 25 november 1735
en 30 mei 1740 aan Van Sorgen respectievelijk fl. 3000 en fl. 400 had geleend, met Padmos als onderpand) en
Zacharias Christiaan Stuten I, schoonzoon van Adrianus van Bommel, die nog fl. 600 tegoed had vanwege een op
28 januari 1744 verstrekte hypothecaire lening. 904 Namens zichzelf en de erfgenamen van zijn schoonvader voerde
Zacharias Stuten in de periode 1751-1752 een juridisch ingewikkeld proces tegen Adriana Willemina van Sorgen
als erfgename van haar vader. Inzet was de vraag of de crediteuren meer recht konden laten gelden op de opbrengst
van de publieke verkoop van Padmos dan Adriana Willemina van Sorgen, vooral gelet op haar recht op haar
moederlijke portie, waarvan de waarde was getaxeerd op minstens fl. 7000, meer dus dan de verkoop van Padmos
had opgebracht.
De kwestie kan kortweg als volgt worden gereconstrueerd. 905 Stuten kocht Padmos in maart 1750, maar weigerde
vervolgens om de koopsom te voldoen vanwege een vordering op wijlen Van Sorgen (c.q. diens erfgename) ten
bedrage van fl. 4000. De sequester van de boedel besloot daarop beslag te laten leggen op landen en hoeven van
de door Stuten aangewezen twee borgen, te weten zijn zwager Cornelis van Bommel (griffier, secretaris en
stokhouder van de heerlijkheden Halsteren en Noordgeest en schepen en raad van Bergen op Zoom) en Sijmon
Petrus Stouters, notaris en procureur te Bergen op Zoom. Op 20 februari 1751 kwamen Cornelis Johannis Bloys
(als sequester) en Zacharias Christiaan Stuten (als koper van Padmos) overeen, teneinde verdere proceskosten te
voorkomen, dat de claim van laatstgenoemde zou worden verrekend met het saldo van de boedel, met inbegrip
van de door Stuten toegezegde koopsom. Intussen behoefde Stuten de koopsom niet te voldoen. Uiteindelijk werd
het boedelsaldo ad fl. 4195, 18 stuivers en 2 penningen (met inbegrip van de door Stuten toegezegde, maar nog
niet overgemaakte koopsom) verrekend met de nog uitstaande vordering van Stuten ad fl. 4000 plus twee jaar
rente à 4 % per jaar, samen fl. 4320. Het boedelsaldo was dus niet toereikend om de schuld jegens Stuten te voldoen
(het verschil bedroeg fl. 225, 18 stuivers en 2 penningen), maar deze deed daar klaarblijkelijk niet moeilijk over.
Daarmee was “de gansche saake afgedaen”. De drossaard van Bergen op Zoom autoriseerde deze conclusie en
Bloys werd als sequester gedechargeerd.
Wijlen Adrianus van Bommel en Zacharias Christiaan Stuten I zijn omschreven als preferente crediteuren van Van
Sorgen. Waarschijnlijk had deze dus ook andere crediteuren. Het is niet duidelijk wie dit waren en welke
vorderingen zij hadden.
899
900
901
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MHC, ora Steenbergen, inv. 1750, fol. 292, 14-12-1745.
Idem, inv. 2058 en inv. 1144, bijlage ad C.
Van Nimwegen, 1997.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1144; bijlage ad C, p. 25.
Idem, inv. 1619, 28-3-1750, fol. 96 v-99.
De uitstaande schuld bedroeg dus fl. 4000, plus de nog te betalen rente van 4 % per jaar over de jaren 1745
tot en met 1750, te weten respectievelijk fl. 630 en fl. 96, in totaal dus fl. 4866. Toen Adrianus van Bommel
op 25-11-1735 aan Van Sorgen de lening verstrekte van fl. 3000 gebeurde dit onder het beding dat Van
Sorgen gedurende de looptijd van de lening geen bomen van het landgoed zou (laten) amoveren of rooien,
uitgezonderd de bomen recht voor het slot die reeds verkocht waren (MHC, ora Steenbergen, inv. 1749, fol.
126). Het was waarschijnlijk wel toegestaan om bomen en struiken te snoeien en takken als “schaarhout” te
verkopen. Adrianus van Bommel overleed te Bergen op Zoom op 22-10-1743 (zie voor zijn nalatenschap,
inclusief de uitstaande schuld van Anthony van Sorgen: MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 524, akte nr.
984, 22-12-1743).
MHC, ora Steenbergen, inv. 2058. In dit archiefstuk bevindt zich een door C.J. Bloys opgesteld verslag over
de boedel van Anthony Willem van Sorgen d.d. 4-1-1753. Het is vervaardigd ten behoeve van Mr. Carel van
Bommel, substituut-drossaard van Bergen op Zoom, conform een verzoek van Zacharias Christiaan Stuten I
d.d. 20-12-1752.
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Van Sorgen keerde vanuit Indië in de Republiek terug als een vermogend man maar overleed in armoedige
omstandigheden. Zijn boedel is, samengevat, door de sequester Bloys als volgt beschreven:
De opbrengsten van de boedel
Object
De opbrengst van diverse op 13 januari 1748 verkochte roerende goederen
Het restant van de pacht van “den hoogen hoff” en een blokje land bij Padmos
Verkocht tin en koper (dat eerder was beleend; zie verderop)
Totale baten van de verkoop van roerende goederen
Verkoop van het slot Padmos en de bijbehorende hoeve en landen, samen groot
98 gemeten en 285 roeden plus een erfpachtrecht op een stukje nabijgelegen dijk
Totale baten van de boedel

Waarde in guldens,
stuivers en penningen
77-2-8
43
10-4
130-6-8
5442-5
5572-11-8

De uitgaven ten laste van de boedel
Betaald aan:
Cornelis Martelmans wegens het oppassen tijdens de ziekte van Van Sorgen, het
“afleggen” van hem, het “citeren” van de dragers en andere diensten in het
sterfhuis
De erfgenamen van Geert Huijgens wegens het maken van de doodskist
Engel Verkammen wegens het leveren van rouwmantels
De koster Cornelis van Gastel wegens de kosten van de begrafenis 906
Strijkgelden betaald tijdens de veiling van Padmos
Adriaan Creemers wegens het repareren van het dak van de schuur in 1747
Adriaan Claasen de Jongh wegens het leveren van 150 bossen stro voor het dak
van de schuur
De metselaar Adriaan Smoors wegens enige hoognoodzakelijke reparaties aan de
boerenwoning in 1749, waaronder het inzetten van een nieuw kozijn
De meester-timmerman Christiaan van Doornik wegens het inzetten van een
nieuw eikenhouten kruiskozijn in de boerenwoning op 25 juni 1749
De glazenmaker Johannis Hoogkamp wegens arbeidsloon en het leveren van glas
Cornelis Johannes Bloys wegens door hem gedane uitgaven (“kleine
noodwendigheden”) voor het weeskind van Van Sorgen 907
De Bank van Lening vanwege de terugkoop van goederen die door de dienstmeid
van Van Sorgen waren beleend 908
De procureur Francois Clement wegens het dagvaarden van alle crediteuren
Cornelis Johannes Bloys wegens diverse onkosten 909
906

907

908

909

Uitgaven in guldens,
stuivers en penningen
8

8
1-10
12
907-2-12
6-1-8
6-12
9-10
13-1
4-3
12
13-7
30
278-10

De koster specificeerde de begrafeniskosten aldus:
• Het kerkenrecht
fl. 4
• Het maken van het graf
fl. 4 en 10 stuivers
• Het gebruik van het doodkleed
fl. 3
• Het voorgaan als bidder
10 stuivers
• Totaal
fl. 12
Dochter Adriana Willemina van Sorgen ondertekende de desbetreffende kwitantie met haar tweede
voornaam.
De dienstmeid van Van Sorgen overhandigde aan Cornelis Johannes Bloys als sequester van de boedel een
“Lombaartbriefje” waaruit bleek dat door Van Sorgen voor een bedrag van fl. 13, 7 stuivers en 2 penningen
waren beleend: een japonse rok (ook kortweg omschreven als een japon) en enig tin- en kopergoed. Bloys
besloot met toestemming van de magistraat van Steenbergen om de goederen terug te kopen (te “lossen’)
voor het beleende bedrag en de japon te schenken aan de dochter van Van Sorgen. Het tin- en kopergoed
werd door hem verkocht voor fl. 10 en 4 stuivers.
Bloys wees op de door hem ondernomen vele reizen naar het slot Padmos, op hem toekomende vacatiegelden,
op door hem gedane uitgaven ten behoeve van de op het slot ingekwartierde militairen (waaronder de kosten
van aangeschafte jenever!) en op de tijd die hij had besteed aan toezicht op het slot en de boerderij gedurende
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De landmeter Nicolaas Coolen wegens het meten van afgegraven landen
De gemeentesecretaris Adriaan Anemaet wegens het inventariseren van de
nagelaten goederen incl. wagenvrachten 910
De gemeentesecretaris Adriaan Anemaet wegens het autoriseren van de verkoop
van Padmos en het [laten] kopiëren van stukken
Cornelis Johannes Bloys wegens het schrijven van de boedelrekening
Idem wegens door hem betaald zegelrecht
De heren van de magistraat [van Steenbergen] wegens de auditie van de
boedelrekening
De secretaris van de magistraat wegens het “calculeren” en “appostilleeren” van
de boedelrekening
De bode van de magistraat wegens zijn kamerrecht
Het totaal van de uitgaven

6-7-8
16-1
21-8
7-10
1-7-8
4-10
1-10
0-12
1376-13-6

Saldo van de boedel: fl. 4195, 18 stuivers en 2 penningen (exclusief vorderingen, w.o. hypotheekschulden).
Op aanwijzen van de huishoudster van wijlen Van Sorgen werden zijn nagelaten goederen op het slot Padmos als
volgt geïnventariseerd: 911
In de grote kamer:
• Een eiken tafel.
• Vier stoelen.
• Een landkaart, eigendom van de heer gedeputeerde te velde Van Haaren.
• Een tafelblad.
• Een koperen blad ofwel een koperen bord.
In het zijkamertje:
• Drie stoelen.
• Twee rekken (“rakken”).
• Een kapstok.
• Een tafel.
• Vier schilderijen.
• Een grenen kabinet.
• Een ledikant zonder behangsel.
• Een matras, twee kussens en een deken.
• Een zonnewijzer.
• Een mandje met daarin enige verfpenceeltjes en oude papieren.
• Een pak blauwe kleren [van] laken met pinsbekke knopen [knopen gemaakt van pinsbek, zijnde een
goudkleurige legering van koper en zink].
• Een hemd met enige “rommelingen”.
In het kabinet:
• Een kopervergulde Delftse [pot] met een zilverdraadse greep.
• Een rotting [verm. een wandelstok van rotan].
• Een doos met enige papieren waaronder het testament van de heer Van Sorgen en zijn vrouw gepasseerd
op de Caap de Goede Hoop op 24 mei 1732.
• Een paar schoenen.
• Een paar laarsen.
Op de bovenkamer:
• Een oud kastje.

910

911

de inkwartiering. Hij beredeneerde dat de schade anders ernstiger had kunnen zijn. De kans dat de boerderij
en de bijgebouwen zouden zijn gesloopt was volgens hem groot.
De nagelaten goederen werden op het slot Padmos vanwege de inkwartiering van militairen niet veilig geacht
en werden overgebracht naar het pakhuis van schepen Andries Rimpelaer.
MHC, ora Steenbergen, inv. 2058. De inventarisatie vond (blijkens de aanhef) plaats na het overlijden van
Van Sorgen. Er is dan ook aan het einde van het document een foutieve datum vermeld, te weten 1 oktober
1747. Voor het eerst in de gedocumenteerde historie van het slot Padmos is inzicht verschaft in de ruimtes
erbinnen. De nagelaten roerende goederen zijn gedetailleerder vermeld in het verslag betreffende de publieke
verkoop ervan.
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• Een kistje.
Op de zolder:
• Allerhande rommel, welke niet gespecificeerd kan worden.
Op een zoldertje:
• Enig timmermansgereedschap.
• Een kast met een vleesblok.
• Een stoel.
In de kelder:
• Een oxhoofd met een rek.
Op 13 januari 1748 werden diverse nagelaten roerende goederen van Van Sorgen publiekelijk verkocht. Deze
veiling leverde niet meer op dan 77 gulden, 2 stuivers en 8 penningen. 912
Op 12 januari 1750 werden in opdracht van Andries Rimpelaer (schepen en penningmeester te Steenbergen) 1200
stuks “zware” eikebomen, “zynde (hoewel door de indundatie gestorven) zeer bequaem tot hoofd- en paelwerken”,
publiekelijk verkocht. Dit gebeurde op het landgoed Padmos. 913 De bomen zullen uit de bossen van Padmos
afkomstig zijn geweest.
Stuten
Op 28 maart 1750 werd het landgoed Padmos uit de insolvente boedel van Antony van Sorgen tijdens een veiling
te Steenbergen gekocht door Zacharias Christiaan Stuten (omschreven als majoor-ingenieur), mede namens zijn
minderjarige kinderen. 914 Het werd als volgt omschreven: het slot Pathmos met een “huijsmanswooninge”
[waarmee de tuinmanswoning zal zijn bedoeld; zie hoofdstuk 2.4], een schuur en verdere “timmeragien” en
“plantagien”, groot 98 gemeten en 285,5 roeden. Stuten betaalde er fl. 55 per gemet voor ofwel fl. 5.445. 915 Toen
de vorige eigenaar het landgoed kocht werd er nog fl. 15.000 voor betaald. De waarde ervan was dus fors
gekelderd. Vooral het slot verkeerde in een deplorabele toestand. In de koopakte werd vastgelegd dat de eventuele
vergoeding van de schade die aan het landgoed was aangebracht gedurende de oorlog (waarmee werd gedoeld op
de inundaties in het Oudland in het kader van de Oostenrijkse Successieoorlog en op de inkwartiering van
militairen op het slot) nog ten goede zou komen aan de verkoper, zonder verplichting tot restitutie aan de koper.
916

Eind 1753 liet Zacharias Stuten de schade aan het slot taxeren door de timmermans- en metselaarsbazen Christiaen
van Doornik en Cornelis Verbeek. Deze rapporteerden op 15 december van dat jaar. 917 Zij constateerden grote
schade aan de daken, goten, ramen, vensters, kozijnen, behangsels, muren, schoorstenen, vloeren, kelders, de
regenbak, pompen, de keuken, de bakkeet, het koetshuis en het wagenhuis. Alles was zodanig “ontramponneerd
en aen stucken” dat met het herstel een bedrag van fl. 3480 zou zijn gemoeid. Mocht hiermee nog enige tijd worden
gewacht dan viel voor een verder verval te vrezen en zou met de restauratie een bedrag van fl. 5000 gemoeid
kunnen zijn. Het is niet bekend welk besluit Stuten over het herstel heeft genomen. Aannemelijk is dat hij de
schade heeft laten repareren omdat anders het slot onbewoonbaar was. In dat geval heeft hij voor Padmos
waarschijnlijk ca. fl. 9000 betaald (koopsom plus reparatiekosten). Dit is altijd nog fl. 6000 minder dan waarvoor
Van Sorgen het landgoed eind 1733 kocht.
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MHC, ora Steenbergen, inv. 2058. Ook in deze inventarisatie ontbreekt keukengerei.
Voor de verkoop was (verm. o.m.) geadverteerd in de ‘s Gravenhaegse Courant van 26-12-1749 (KB, C 94).
Het is niet duidelijk wie op dat moment de minderjarige kinderen waren. Daartoe behoorden in elk geval de
zonen Zacharias Christiaan II en Adrianus Stuten. Laatstgenoemde werd ingeschreven als lidmaat van de
geref. kerk van Steenbergen met een att. van Deventer d.d. 23-4-1772 (MHC, arch. Ned. Herv. Gemeente
Steenbergen, inv. 2). Hij is op 28-8-1782 (en ook later, zoals bij diens overlijden in 1793) vermeld als schepen
te Steenbergen en als koper van een huis in de Kerkstraat [anno 2012 de Grote Kerkstraat] aldaar (MHC, ora
Steenbergen, inv. 1589, fol. 348).
Op de eerste zittingsdag van de veiling werd het landgoed Padmos ingezet voor fl. 3.364 en 6 stuivers.
Het valt lastig na te gaan of de erfgenamen van Van Sorgen een vergoeding van deze schade hebben
ontvangen. De bewaard gebleven documentatie hierover is onvolledig. Mogelijk bedroeg de gedeclareerde
schade fl. 950 (MHC, oga Steenbergen, inv. 2388). De pachter van de boerderij op Padmos, Pieter Schoen,
kreeg een vergoeding van fl. 98 wegens het beschikbaar stellen van een zwart merriepaard van 11 jaar oud
met een kar in het kader van de verdediging van de Republiek tegen een aanval van Franse troepen. Hij werd
hiertoe gedwongen krachtens een vordering van de Raad van State d.d. 17 april 1747 (MHC, oga Steenbergen,
inv. 2384). In 1747 werden in Steenbergen op diverse adressen in de stad en het platteland Staatse militairen
ingekwartierd (MHC, oga Steenbergen, inv. 2385, 14-4-1747).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1751, fol. 180 v.
155

Zacharias Christiaan Stuten stamt uit een geslacht waaruit diverse militair-ingenieurs ten dienste van de Republiek
der Verenigde Nederlanden voortkwamen. Het spoor voert terug naar de artillerie-officier Zacharias Stuten
(geboren in Waldeck en begraven in Maastricht op 5 juni 1707) en zijn echtgenote Christina Vermasen (geboren
in Maastricht en daar begraven op 16 februari 1709). 918 Van dit paar, dat op 10 juni 1689 in Maastricht trouwde,
zijn vier kinderen bekend, waaronder zoon Zacharias Christiaan Stuten die vermoedelijk omstreeks 1700 is
geboren (verder aan te duiden als Zacharias Christiaan Stuten I) . 919 Deze maakte carrière bij het Korps Ingenieurs
dat in 1688 werd opgericht. 920 In dit korps waren ingenieurs werkzaam die waren belast met het ontwerpen en
onderhouden van de vestingwerken van de Republiek. Zij waren oorspronkelijk in dienst van de afzonderlijke
gewesten. In 1688 werden zij ondergebracht in een landelijke organisatie onder leiding van een inspecteurgeneraal. Formeel maakten de militair-ingenieurs geen deel uit van het Staatse leger, hoewel zij daarmee qua
werkzaamheden nauw waren verbonden. 921
De loopbaanontwikkeling van Zacharias Christiaan Stuten I was als volgt: 922
Datum
27-05-1726
20-05-1727
22-08-1737
09-04-1745
09-05-1748
27-11-1757
14-08-1772
22-08-1772

Rang
Extra-ordinaris ingenieur
Ingenieur derde klasse
Ingenieur tweede klasse
Ingenieur eerste klasse
Luitenant-kolonel en directeur tweede klasse
Kolonel-directeur
Directeur-generaal der Fortificatiën
Generaal-majoor der infanterie

Zacharias Christiaan Stuten I ondertrouwde te Bergen op Zoom op 16 december 1730 (en huwde aldaar op 31
december 1730) met Dina van Bommel, een jonge dochter uit Bergen op Zoom. Hij werd omschreven als een
ongehuwde, in Den Bosch geboren man, luitenant in het regiment van de graaf Van der Lippe en ordinaris
ingenieur, garnizoen houdend in Bergen op Zoom. Dina van Bommel is daar op 11 november 1708 gereformeerd
gedoopt als dochter van Adrianus van Bommel en diens eerste echtgenote Maria Elisabeth van Uffelen. Adrianus
van Bommel (1682-1743) was in Bergen op Zoom onder meer schepen, burgemeester buiten de bank, raad,
rentmeester en opzichter van de fortificatiën. Hij was de belangrijkste verstrekker van hypotheek op het slot
Padmos aan de vorige eigenaar, Anthony Willem van Sorgen. 923 Na het overlijden van Dina van Bommel
hertrouwde Stuten in Cuijck op 16 januari 1746 met Maria Vonck, dochter van Willem Vonck en Aletta Bours en
gedoopt te Nijmegen op 26 oktober 1703.
Zacharias Christiaan Stuten I was als militair-ingenieur werkzaam in Bergen op Zoom (1728-1730), Doornik
(1732-1741 en nog eens in 1745), Nijmegen, Sint Andries en Den Bosch (1742-1745) en Deventer (1760-1772).
Met zijn tweede echtgenote woonde Zacharias Stuten I aanvankelijk niet permanent op het slot Padmos. Pas vanaf
1767 is dit wel het geval. In mei van dat jaar wonen zij er met hun zoon Adrianus Stuten, de knecht Pieter van
Capellen en de dienstmeid Hillegonda Irvin, allen ouder dan 16 jaar. 924 In mei 1773 was de knecht vervangen
door Hermanus Limburg en de dienstmeid door Hendrika Schorrenhagel (later omschreven als Schornhagel en als

918
919

920
921
922
923

924

Sinninghe, 1963, p. 150-152.
Deze kinderen zijn:
• George Frederik Stuten, geref. ged. Maastricht 24-3-1690, begr. ald. 23-4-1739; ook hij werd militair
ingenieur (Scholten, 1989, p. 190).
• Zacharias Stuten, geref. ged. Maastricht 16-6-1692; jong gestorven.
• Stephanus Stuten, geref. ged. Hulst 21-6-1702.
• Zacharias Christiaan Stuten, geb. te Den Bosch, verm. ca. 1700.
Scholten, 1989, p. 191
Ringoir, 1980, p. 5.
Idem, p. 30 en 33.
Adrianus van Bommel bezat in Steenbergen een boerderij met 87 gemeten grond in de Triangelpoder die
door hem op 29-3-1713 voor fl. 775 per jaar was verpacht (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 64, 29-3-1713).
In de “Hooge en Laage Meeren” te Bergen op Zoom bezat de familie Van Bommel een landgoed.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1306. Mogelijk verbleven zij in de periode 1767-1772 ook even in Deventer.
Op 23-4-1772 werd Maria Vonck ingeschreven als lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen met een
attestatie van Deventer d.d. 23-4-1772, gelijktijdig overigens met haar nicht Petronella Jacoba van
Hoogstraten (MHC, arch. Ned. Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 34).
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Schornagel), allen eveneens ouder dan 16 jaar. 925 In 1774 kwam daar nog het dienstmeisje Adriana de Boer bij.
926
Een jaar later was de knecht vervangen door Pieter van (der) Capellen (die als zodanig ook in 1776 werkzaam
was) en twee jaar later het dienstmeisje door Hillegonda Irvin; beiden keerden dus op Padmos terug. 927 Zacharias
Christiaan Stuten I overleed te Steenbergen (waarschijnlijk op Padmos) op 16 februari 1778. Zijn weduwe bleef
nog kort op Padmos wonen. Op 11 mei 1778 is zij er vermeld met haar zoon Adrianus Stuten, de knecht Jan Nouten
en de meid Cornelia Lips. 928 Vanaf een onbekend moment tot 1 mei 1780 bewoonde zij als huurster een pand in
de Damstraat te Steenbergen, anno 2012 bekend als Kaaistraat nr. 30. 929 Zij werd op 3 april 1800 in de
gereformeerde kerk te Sint Maartensdijk begraven. Waarschijnlijk is het slot Padmos vanaf 1778 tot 1797
uitsluitend bewoond als buitenplaats.
Een van de kinderen uit het eerste huwelijk van Zacharias Christiaan Stuten I was Zacharias Christiaan Stuten
II. 930 Hij werd geboren in Doornik, de barrièrestad in de Zuidelijke Nederlanden, waar zijn vader toen als ingenieur
werkzaam was. Aan hem werd Padmos na het overlijden van zijn vader toegewezen. Hij was reeds mede-eigenaar
toen het landgoed in 1750 door zijn vader werd gekocht.
Net zoals zijn vader was Zacharias Christiaan II werkzaam bij het Korps Ingenieurs van de Republiek. 931 Hij
doorliep daar de volgende rangen: 932
Datum
20-05-1760
25-09-1771
26-09-1778
15-09-1780
15-04-1793
08-07-1795

Rang
Luitenant-ingenieur
Kapitein-luitenant-ingenieur
Kapitein-ingenieur
Majoor-ingenieur
Luitenant-kolonel-directeur
Kolonel-directeur

Op 6 februari 1743 werd hij benoemd tot vaandrig in de compagnie van het Staatse leger die was gestationeerd op
het slot Loevestein. 933 Voorts was hij werkzaam in de volgende plaatsen: Deventer (1759 en 1762-1771),
Steenbergen (1771-1778), Bergen op Zoom (1778) en Bergen op Zoom en Maastricht (1780-1793).
Op 15 september 1759 ondertrouwde hij te Deventer (en op 1 oktober daaropvolgend huwde hij in Nijmegen) met
Petronella Jacoba van Hoogstraten, dochter van Jacob van Hoogstraten (meester-touwslager te Dordrecht) en Anna
Maria Vonck. Petronella van Hoogstraten is te Nijmegen op 13 januari 1723 in Nijmegen gereformeerd
gedoopt. 934 Haar moeder was een zuster van Maria Vonck, de tweede echtgenote van Zacharias Christiaan Stuten
925

926
927
928
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931
932
933
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Idem, inv. 1312. Hendrika Schorrenhagel werd als Henrica Scornaar door belijdenis lidmaat van de geref.
kerk van Steenbergen op 25-3-1784 (MHC, arch. Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 34). Op de lidmatenlijst
die vanaf 1787 opnieuw werd samengesteld is zij vermeld als Henrica Schornagels (bron: idem, inv. 11).
MHC, oga Steenbergen, inv. 1313
Idem, inv. 1314 en 1316.
Idem, inv. 1317.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1589, fol. 306 en inv. 1622, fol. 189-191. Het pand Kaaistraat 30 werd op 1710-1801 door Rupertus Willem Wijnmalen voor fl. 6500 verkocht aan Hendrik Adriaan Anemaet (idem, inv.
1551, fol. 86 v).
Andere kinderen van Zacharias Christiaan Stuten I zijn: Adrianus Stuten (waarschijnlijk genoemd naar
Adrianus van Bommel), vermeld als schepen van Steenbergen op 12-5-1780 (MHC, oga Steenbergen, inv.
1319), Christiaen Frederik Stuten, op 18-6-1768 vermeld als broer van Zacharias Christiaan Stuten II; hij
leende van hem fl. 5000 i.v.m. de aankoop van het secretarisambt van Oudhuizen (Het Utrechts Archief, not.
arch. Utrecht, inv. U 197a006) en voorts Frederik Livius Stuten die op 16-12-1745 commissie verwierf als
militair ingenieur (Scholten, 1989, p. 190) en op 21-12-1761 is vermeld als gepensioneerd luitenant en
eveneens als broer van Zacharias Christiaan Stuten II (Het Utrechts Archief, U 2225a006).
Scholten, 1989, p. 191.
Ringoir, 1980, p. 33.
’s Gravenhaegse Courant, 8-2-1743. De “vaste” compagnie van het Staatse leger op Loevestein werd in 1749
opgeheven.
Uit dit huwelijk kwam een zoon Jacob Zacharias Stuten voort, gedoopt te Deventer op 30-7-1767 en
overleden te Hellevoetsluis op 3-10-1829. Evenals zijn vader, grootvader en overgrootvader werd hij militairingenieur (Scholten, 1989, p. 190-191). Hij eindigde zijn loopbaan als ontvanger van de in- en uitvoerrechten
en accijnsen te Hellevoetsluis. Op 20-12-1823 is hij vermeld als ontvanger der directe belastingen te
Steenbergen en wonend aldaar (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 241, akte nr. 475). Hij huwde op 19-91796 te Driel (Nijmegen) met Johanna Elisabeth Gaymans, geboren te Arnhem op 2-5-1766, dochter van
Johan Gaymans (o.m. schepen, raad en burgemeester van Arnhem) en Josina Christina Otters. In 1805 kwam
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I. Anna Maria en Maria Vonck hadden een broer Hendrick Vonk die huwde met Maria Anemaet. Zij zijn de
schoonouders van Hendrik Adriaan Anemaet, de eigenaar van het landgoed Padmos in de periode 1797-1817 (zie
verderop).
Met zijn echtgenote woonde Zacharias Christiaan Stuten II in mei 1760 op Padmos. Hij is daar toen vermeld met
Hendrina N.N. de meid en dochter Dina, die toen jonger was dan 16 jaar. 935 In mei 1761 woonden zij er nog. De
meid is nu omschreven als Hendrina Weelink en het gezin is uitgebreid met zoon Zacharias Christiaan (III). 936
Dochter Dina is nu omschreven als Dina Maria. In de periode 1762 tot mei 1767 (en waarschijnlijk evenmin
daarna) was het slot Padmos voor geen van de leden van de familie Stuten een vaste verblijfplaats. 937
Op 18 augustus 1773 verkregen Zacharias Christiaan Stuten II en zijn broer Adrianus van de Domeinraad van de
prins van Oranje (heer van Steenbergen) een jachtvergunning voor het gehele gebied rond Padmos. 938
Op 31 augustus 1774 kochten beide broers 2 gemeten en 282 roeden bos en weiland bij het landgoed Padmos. Ze
betaalden er niet meer voor dan fl. 13 per gemet. 939
In september 1779 is gepoogd om het landgoed “uit de hand” te verkopen, hetgeen niet gelukte. Met Padmos werd
als volgt geadverteerd: “te koop een zeer vermaakelijke Buitenplaats, genaamd het Slot Pathmos, voorzien met
vier benedenkamers, een kabinetje, voorhuis, kookkeuken, een goede kelder, drie bovenkamers, een kabinetje, een
provisiekamertje, een knegts- en een meidenkamer, twee zolders, een hooge toorn waarop een fraai kamertje en
daarboven een duivenzolder. Een zeer vrugtbaare tuin en boomgaard, beplant met exquise jonge vrugtboomen,
alles omringt met een breede visrijke gragt, welk water altoos door de twee daarin zijnde sluisjes levendig
gehouden kan worden. Stalling voor 4 paarden en een remise. Hier annex een boerewooning met een spariense [?]
schuur en verdere getimmerte. Twee hoven en ongeveer vijfenvijftig gemeten zo bouw-, weijlanden, bosschen,
dreeven, plaisante wandelwegen [even]als [een] fraai beplanten dijk. Alles gelegen in het Oude Land aan den
Boomdijk onder de jurisdictie van Steenbergen. Benevens nog vijfenvijftig gemeten beste kleilanden, geleegen in
de Polder het Nieuwe Kromwiel. Iemand daar in gading hebbende, hetzij met of zonder de kleilanden, adresseere
zig bij den kapitein-ingenieur [Zacharias Christiaan Stuten II] Stuten, in garnizoen te Bergen op Zoom, oftewel bij
den scheepen [Adrianus] Stuten te Steenbergen”. 940
Op 26 juli 1788 verkocht Zacharias Christiaan Stuten II de helft van Padmos aan zijn broer Adrianus. Deze betaalde
er fl. 7.000 voor. 941 Het landgoed werd als volgt omschreven: “het sloth Pathmos met de daeraan gehoorende
tuijnen, dreven, plantagien, boerenhuijs, schuur, zaeij-, weij- en boslanden, groot 100 gemeten en 48 roeden (in de
verpondingen) en 97 gemeten en 74 roeden (in de dijkgeschotten) in het Oudland en Nieuw Cromwiel”. Padmos
had dus toen een waarde van fl. 14.000. Adrianus Stuten overleed te Steenbergen op 14 september 1793 en werd
daar op 18 september 1793 begraven. Vermoedelijk werd zijn broer Zacharias daarna weer volledig eigenaar van
Padmos.
Toen, in 1793, de waarde van de door Adrianus Stuten nagelaten goederen werd bepaald (in verband met de inning
van de 20ste penning) werd zijn aandeel in het “slot Patmos” geschat op fl. 5600. 942 De totale waarde van het
landgoed bedroeg toen dus fl. 11.200, fl. 2800 minder dan in juli 1788. 943
Zoals reeds is beschreven in hoofdstuk 1.4 werden in 1794 diverse polders van Steenbergen onder water gezet in
het kader van een te verwachten (en gerealiseerde) bezetting door Franse troepen. Net zoals in 1747 was er forse
schade aan landerijen en gebouwen. 944 Dit gold ook voor het landgoed Padmos (“bestaande in het Slot Padmos
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Jacob Zacharias Stuten dank zij zijn huwelijk in het bezit van het leengoed De Kloeckenwaard te Westervoort
(Gelders Archief, arch. Landgoed De Kloeckenwaard, inv. 9).
MHC, oga Steenbergen, inv. 1299.
Idem, inv. 1300.
Idem, inv. 1301 t/m 1305. Op 2-5-1777 verkreeg Petronella Jacoba van Hoogstraten van de geref. kerk van
Steenbergen een attestatie in verband met haar vertrek naar Bergen op Zoom.
NA, arch. Nassause Domeinraad, inv. 12540, fol. 248.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1589, fol. 212. Het gekochte perceel grensde oostelijk en zuidelijk aan de
watergang van het Oudland en westelijk en noordelijk aan land dat reeds in het bezit was van de familie
Stuten (d.w.z. aan Padmos). Verkoper was Pieter Adriaan van den Brande, oud-burgemeester en raad van
Wageningen.
Deze advertentie verscheen (vermoedelijk o.m.) in de Hollandsche Historische Courant van 1779, edities 218, 28-8 en 4-9 (KB, 1615 D 26).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1590, fol. 247.
Idem, inv. 1855, fol. 15 en 17. De totale waarde van het nagelaten vermogen van Adrianus Stuten werd
bepaald op fl. 22.085.
Niet uit te sluiten valt dat de waarde door een bevriende relatie met het oog op de belastingheffing lager was
getaxeerd dan gelet op de marktwaarde reëel was.
MHC, oga Steenbergen, inv. 2413-2418.
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met de daaraan gehoorende hoeve, landen, weijden, bos en dijk”). Begin 1798 verstrekte de toenmalige
eigenaresse, de weduwe Stuten-Van Hoogstraten, hiervan het volgende overzicht: 945
Object
52 gemeten en 171,5 roeden land in Nieuw Cromwiel
6 gemeten en 156 roeden in het Oudland
Ruim 1 gemet schaarhout in het “juffrouw bosje” in het
Oudland, dat geheel gestorven is
63 eiken en essen, door het water gestorven 946
25 à 26 gemeten land (in het Oudland) dat door een
gemis aan uitwatering min of meer “bezoopen” had
gestaan; hierdoor hadden ook lanen en vijvers schade
opgelopen; daarenboven waren enige [wilgen]poten
gestorven
Totale schade

Schade in fl.
2080
195
150
94
30

2549

Het is niet bekend of deze schade (die lager was dan die op Ekelenberg, waar een schade werd gerapporteerd van
fl. 4323) geheel of gedeeltelijk is vergoed.
Zacharias Christiaan Stuten II (die nog korte tijd diende als kolonel-directeur van het Corps der Genie in dienst
van de Bataafsche Republiek) overleed te Arnhem op 29 juni 1797 en werd daar bijgezet in het graf van de familie
Gaymans. Zijn weduwe Petronella Jacoba van Hoogstraten testeerde te Steenbergen op 23 augustus 1798, waar
zij toen woonde, waarschijnlijk bij haar zoon Jacob. 947 Padmos was toen reeds verkocht. Zij legateerde aan haar
zoon Jacob Zacharias Stuten al haar meubilaire goederen, goud en zilver en zij prelegateerde aan de vier kinderen
van haar dochter Christina Adriana Stuten, overleden te Steenbergen op 15 augustus 1794 en gehuwd met de
luitenant-kolonel Anthonij van den Heuvel, elk fl. 500. 948 Petronella van Hoogstraten overleed te Arnhem op 29
december 1809 en werd daar op 2 januari 1810 begraven.
Anemaet
In 1797 werd Hendrik Adriaan Anemaet eigenaar van Padmos. Hij is op 18-4-1752 in Hoge en Lage Zwaluwe
geboren en daar geref. gedoopt op 23-4-1752. Zijn ouders zijn Sebastiaan Anemaat (geboren 29 september 1728)
en Aletta Vonk (1731-1763). 949 Zijn vader was in Hoge en Lage Zwaluwe heemraad en penningmeester en werd
later baljuw, schout en secretaris in Nieuwe-Tonge. Zijn moeder kwam voort uit het huwelijk van Hendrick Vonck
(luitenant-kolonel in het Staatse leger) en Maria Anemaet (1703-1740), dochter van Dingeman Anemaet en diens
tweede echtgenote Yda Daamen. 950 Ook via zijn moeder kwam Hendrik Adriaen dus uit het geslacht Anemaet
voort.
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Idem, inv. 2416.
Aangetekend werd dat deze schade gebaseerd was op een telling van Leendert Delwarel, pachter van de
Padmoshoeve.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 151, akte van 23-8-1798. Zoon Jacob en zijn echtgenote Johanna Gaymans
lieten op 18-11-1798 in Steenbergen hun dochter Josina Christina Johanna Stuten dopen.
Ook schoonzoon Anthonij van den Heuvel maakte carrière als militair-ingenieur en eindigde zijn loopbaan
als luitenant-kolonel-directeur (Ringoir, 1980, p. 34).
Zijn ouders ondertrouwden in Hoge en Lage Zwaluwe op 5-1-1750 en huwden daar op 24-1-1750. Sebastiaan
was eerder gehuwd met Margarita Anemaat. Na het overlijden van Aletta Vonk hertrouwde hij in NieuweTonge op 8-1-1765 met Johanna Elizabeth Kerwal (weduwe van Huybregt van der Burgt, schout en secretaris
van Nieuwe Tonge) en tenslotte, eveneens te Nieuwe Tonge, op 29-7-1778 met Sara Maria Boers uit
Rijnsburgh.
Hendrik Vonck (gedoopt te Eijsden op 17-9-1701) maakte carrière als officier bij het Korps Ingenieurs, net
zoals Zacharias Christiaan Stuten I en II . Hij startte zijn loopbaan als extra-ordinaris ingenieur op 10-9-1726
en eindigde als luitenant-kolonel-directeur waartoe hij op 30-1-1751 was bevorderd. Hij huwde in
Steenbergen op 5-6-1729 (otr. 21-5-1729) met Maria Anemaet en overleed in april 1787 (Ringoir, 1980, p.
33). Zijn dochter Aletta Vonck (de moeder van Hendrik Adriaan Anemaet) werd op 15-11-1731 in Doornik
geboren toen hij daar werkzaam was als miliair ingenieur in het kader van de verdediging van deze
“barrièrestad” van de Republiek. Hendrik Vonck machtigde op 16-1-1750 zijn zwager Adriaan Anemaet om
de goederen te “administreren” die hij had geërfd van zijn echtgenote wijlen Maria Anemaet. Daartoe
behoorde een verpachte boerderij in Prinsenland (MHC, ora Steenbergen, inv. 1751, fol. 28 en 28 v).
159

Hendrik Adriaan Anemaet stamt uit een geslacht dat vooral op lokaal niveau vooraanstaande posities bekleedde
in het openbaar bestuur van de Republiek. 951 Zijn oudst bekende voorvader in de mannelijke lijn is Sebastiaen
Anemaet, geboren in 1612, heer van ’s-Gravenhoek en secretaris van Hoge en Lage Zwaluwe en gehuwd met een
dochter van de schout van deze heerlijkheid, Maria Dingemans. Hun zoon Dingeman Anemaet die eerst huwde
met Johanna Dons en daarna met Yda Damen, was de eerste uit dit geslacht die in Steenbergen bestuurlijk actief
werd. Hij vervulde er in de periode 1709-1723 onder meer de functies van buitenburgemeester (ofwel tresorier)
en collecteur der verponding. 952 Diens zoon Sebastiaen Anemaet (1697-1744), voortgekomen uit zijn eerste
huwelijk, ook gehuwd met ene Maria Dingemans, volgde zijn vader in die functies op. 953 Hij was in Steenbergen
ook griffier, secretaris en stokhouder (vendumeester). 954 Ook langs een andere afstammingslijn verwierven leden
van de familie Anemaet in Steenbergen openbare ambten. 955 Anthony Anemaet, zoon van de in 1612 geboren
Sebastiaen Anemaet en gehuwd met Catharina Dingemans, had een zoon Pieter (1682-1730). Deze huwde met
zijn nicht Maria Anemaet, dochter van Adriaen Anemaet (die zijn vader in Hoge en Lage Zwaluwe als secretaris
opvolgde) en van Yda Peters. Tot hun kinderen behoorde Adriaen Anemaet (1709-1762), gehuwd met zijn nicht
Anna Yda Anemaet (1720-1791), dochter van Dingeman Anemaet en Yda Damen; hij was in Steenbergen
secretaris en griffier in de periode 1744-1762 en binnenburgemeester in de periode 1756-1762. 956
Hendrik Adriaan Anemaet werd lidmaat van de gereformeerde kerk te Steenbergen met attestatie van NieuweTonge d.d. 28 april 1775. Hij ondertrouwde in de gereformeerde kerk van Steenbergen op 14 september 1776 en
trouwde te Nieuwe -Tonge op 2 oktober 1776 met Johanna Catharina Quist, geboren in Nieuw-Vossemeer op 28
november 1754, gereformeerd gedoopt aldaar op 1 december 1754, dochter van Abraham Anthonisse Quist
(landbouwer en schepen te Nieuw-Vossemeer) en Kornelia Maria Pipping (ook haar vader was landbouwer en
schepen in Nieuw-Vossemeer). 957 Uit dit huwelijk kwamen vermoedelijk acht kinderen voort. 958
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Voor een fragmentgenealogie van het geslacht Anemaet wordt verwezen naar: Algemeen Nederlandsch
Familieblad, jrg. 1884, nrs. 97, 103 en 106. Diverse leden van het geslacht Anemaet waren in de gewesten
Holland en Brabant actief als landmeters (Donkersloot-de Vrij, 9).
MHC, oga Steenbergen, inv. 454, 795 en 1091. Hij was niet de eerste persoon met de naam Anemaet die zich
in Steenbergen vestigde. Op 25-9-1701 werd als lidmaat van de geref. kerk aldaar ingeschreven: juffrouw
[Anna] Anemaet, huisvrouw van Servaes Hazevoet. Deze was predikant te Steenbergen in de periode 17011705.
Idem, inv. 484, 824 en 1116. Deze Sebastiaen Anemaet is (o.m. in 1725) vermeld als rentmeester van de
goederen, toebehorend aan Engelbrecht van Berckel. Daartoe behoorde het landgoed Padmos te Steenbergen
(MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 87, 28-1-1725).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 109, akte 28-6-1739.
In de periode 1730-1731 was Cornelis Anemaet predikant van de gereformeerde kerk te Steenbergen
(Slokkers, 1984, p. 40; MHC, oga Steenbergen, inv. 1271-1273). Hij was eerder predikant te Kruisland, van
7-1-1731 tot 2-2-1749 in Putte, daarna tot 18-3-1759 in Ossendrecht, waarna hij terugkeerde naar Putte, waar
hij op 15-2-1776 overleed.
Adriaen Anemaet werd in Hoge en Lage Zwaluwe op 25-12-1709 gedoopt en huwde op 6-10-1749. Hij
overleed in Steenbergen op 5-4-1762. Zijn weduwe Anna Yda Anemaet hertrouwde niet en overleed in
Steenbergen op 14-5-1791.
Voor de genealogie van het geslacht Quist wordt verwezen naar
http://www.genealogieonline.nl/stambomen-quist; bijzonderheden over de afstamming van Kornelia Maria
Pipping zijn te vinden op de site http://www.hanleune.nl/genealogie/87-genealogie-pipping-1550-1950.
Deze kinderen zijn: Sebastiaen, Kornelia Maria, Aletta Arendina, Anna Maria, Sebastiaan Hendrik Adriaan,
Abraham, Maria Petronilla en Cornelis Pieter:
• Sebastiaen Anemaet werd 10-8-1777 te Steenbergen gedoopt en overleed jong (in elk geval vóór 1785).
• Kornelia Maria Anemaet werd in Steenbergen op 12-11-1778 gedoopt.
• Aletta Arendina Anemaet werd gedoopt te Nieuw-Vossemeer op 20-8-1780 [in haar overlijdensakte staat
waarschijnlijk foutief dat ze in Oud-Vossemeer is geboren] en overleed in Hontenisse op 24-9-1821 (41
jaar oud). Zij huwde voor de schepenbank te Steenbergen op 26-8-1798 eerst (na een op Padmos bekend
gemaakte ondertrouw op 11-8-1798) met Mr. Scipio Oudkerk (j. m., meerderjarig, geb. in Bruchem in
Gelderland en toen wonend in Hontenisse, zoon van Willem Haringh Oudkerk, predikant te Hontenisse
en Ossenisse en later in Waarde, Kloetinge en Wemeldinge) en woonde met hem in Hulst en Hontenisse.
Op 7-3-1800 werd op Huize Lettenburg te Hontenisse hun dochter Johanna Rachel Oudkerk geboren. Op
29-9-1814 hertrouwde zij te Hontenisse met Hendrik Coenraadt ten Broeke, geb. te Groningen in 1787
(27 jaar oud in 1814), zoon van Daniel Hendrik Willem ten Broecke en Anna Maria Anthonetta Reuscher,
toen en later (1821) vermeld als infanterie-kapitein. Na het overlijden van Aletta Arendina Anemaet
werd de “buitenplaats” Lettenburg (met 48 gemeten en 297,5 roeden) te koop aangeboden
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Lettenburg_(buitenplaats)). Anno 2012 ligt deze aan de Vogeldijk in de
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Hendrik Adriaan Anemaet maakte op 12 mei 1780 als schepen deel uit van de magistraat van Steenbergen. 959 In
nobvember 1780 werd hij door de prins van Oranje benoemd tot substituut-drossaard, -schout, -dijkgraaf en ontvanger van stad en land van Steenbergen. 960 Op 19 maart 1787 verkreeg hij van de gereformeerde kerk van
Steenbergen een attestatie ten behoeve van de gereformeerde kerk in Kloosterzande. 961 In de periode 1785-1792
was hij rentmeester van de Nassause Domeinen in het Hulsterambacht en woonde toen op het “Hof te Zande” te
Kloosterzande, dat toen in het bezit was van de prins van Oranje, en dat evenals Padmos het karakter had van een
voorname buitenplaats. 962 Na de nationalisatie van deze domeinen werd hij tot zijn pensionering inspecteur der
domeinen van de Staat in het vijfde district. 963 Begin 1798 keerde hij in Steenbergen terug. Hij werd weer
ingeschreven als lidmaat van de gereformeerde kerk aldaar met een attestatie van Hontenisse (waar hij naar kerk
ging en kinderen liet dopen) d.d. 29 april 1798. 964 In Steenbergen was hij (in 1815) regent van het Ned. Hervormd
Weeshuis. 965
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plaats Kuitaart in Zeeuws-Vlaanderen. Op 10-2-1834 stemde Johanna Catharina Quist (toen weduwe van
Hendrik Adriaan Anemaet) in met het voorgenomen huwelijk van haar kleinzoon Willem Haringh
Oudkerk (zoon van Scipio Oudkerk en Aletta Arendina Anemaet) met Adriana Westveer (MHC, not.
arch. Steenbergen, inv. 276, akte nr. 191). Ook het voorgenomen huwelijk van haar kleinzoon Hendrik
Adriaan Oudkerk, broer van Willem Haringh Oudkerk en weduwnaar van Neeltje op ’t Hof, met Maatje
Hoebeke verkreeg haar instemming (bron: idem, inv. 280, akte nr. 349, 13-10-1835).
• Anna Maria Anemaet werd in Steenbergen op 12-1-1783 gedoopt. Zij werd limaat van de geref. kerk van
Steenbergen met att. van Kloetinge d.d. 15-6-1797. Op 6-7-1800 huwde zij voor de schepenbank te
Steenbergen met de arts Anthonij Heller, geb. te Roosendaal, geref. ged. ald. 28-6-1772, zoon van
Rudolph Heller en Helena Kievits. Hij werd arts in Steenbergen.
• Sebastiaan Hendrik Adriaan Anemaet werd omstreeks 1785 in Kloosterzande geboren. Op 1-10-1807
werd hij door belijdenis lidmaat van de geref. kerk van Steenbergen. Hij verkreeg een att. naar Gastel
d.d. 19-11-1807 en keerde met att. d.d. 1-12-1808 in Steenbergen terug. Hij otr. (als j.m. en minderjarige)
op 24-12-1809 voor de schepenbank te Steenbergen met Susanna Clasina van Dalen, j.d., geb. te Hulst,
dochter van Johan Baltus van Dalen en Catharina Donkersloot. Hij verkreeg een att. d.d. 18-11-1810 ten
behoeve van de geref. kerk van Oude-Tonge. Zij overleed te Hulst op 10-10-1858, 69 jaar oud.
• Abraham Anemaet werd in of omstreeks 1786 geboren in Kloosterzande. Hij werd lidmaat van de geref.
kerk van Steenbergen met att. van Zierikzee d.d. 9-5-1803. Hij huwde op 10-10-1814 te Steenbergen (28
jaar oud) met Jacoba Elisabeth van den Hoek, geb. te Goes, toen 18 jaar oud, dochter van Willem van
den Hoek en Adriana Mispelblom en overleden te Goes op 5-4-1849. Abraham Anemaet werd jurist en
is op 24-7-1835 vermeld als advocaat te Steenbergen toen hij instemde met het voorgenomen huwelijk
van zijn zoon Willem Adriaan Anemaet met Anna Jacot te Goes (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 280,
akte nr. 339). Hij overleed te Goes op 3-6-1863.
• Maria Petronilla Anemaet werd ca. 1795 in Waarde (Zuid-Beveland) geboren, is in 1805 vermeld als
jonger dan 16 jaar en wonend op Padmos (zie verderop). Op 1-5-1811 werd zij door belijdenis lidmaat
van de geref. kerk te Steenbergen. Zij huwde op 26-7-1817 te Steenbergen met de kapiteinkwartiermeester Jan George Frans Swaen, geboren te Naarden ca. 1787 (30 jaar oud in 1817), toen
garnizoen houdend in Deventer, zoon van George Swaen (gepensioneerd majoor) en Maria Isabella
Swarts, beiden toen wonend in Brugge. Haar ouders zegden toe haar jaarlijks fl. 600 uit te keren (MHC,
not. arch. Steenbergen, inv. 208, akte nr. 471, 18-7-1816). Zij verkreeg een attestatie d.d. 16-7-1818 ten
behoeve van de geref. kerk te Deventer. In juli 1827 keerde zij terug in Steenbergen met een att. van de
geref. kerk van Zwolle d.d. 16-7-1827.
• Cornelis Pieter Anemaet was in 1805 eveneens jonger dan 16 jaar en woonde thuis op Padmos. In de
periode 1805-1809 zal hij tijdelijk naar Hulst zijn verhuisd, want op 29-6-1809 verstrekte de geref. kerk
van Hulst hem een att. ten behoeve van de geref. kerk van Steenbergen.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1319, fol. 21.
Hollandsche Historische Courant, 14-11-1780.
MHC, arch. Herv. Gemeente Steenbergen, inv. 34.
NA, Nassause Domeinraad, inv. 13707-13716 en 13785-13794. Feitelijk vervulde hij die functie reeds vanaf
1781 in de hoedanigheid van executeur van het testament van zijn voorganger Adriaan Sebastiaan van
Fenema (idem, inv. 13703-13706). Voor de geschiedenis van het “Hof te Zande” wordt verwezen naar:
Buijsrogge en Sponselee, 2011.
Als zodanig is hij vermeld op 18-7-1816 (MHC, not. arch. Steenbergen, inv.208, akte nr. 471). In 1795
werden de Nassause domeingoederen in bezit genomen door de Fransen. Formeel werden ze in november
1796 door de Nationale Vergadering genationaliseerd. Dit bleef zo na 1813 (Van Hoof, Schreuder en Slot
(red.), 1997, p. 31).
MHC, arch. Herv. Gemeente Steenbergen, lidmatenlijst 1787-1869.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 206, akte nr. 405, 24-8-1815.
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Hendrik Adriaan Anemaet kocht het landgoed Padmos op 6 december 1797. 966 Hij betaalde er fl. 20.000 voor plus
fl. 150 wegens een op een deel van het landgoed rustende erfpachtplicht. 967 De koopsom was opmerkelijk hoog.
Nog nimmer was er zoveel voor betaald. In 1788, dus relatief kort ervoor, had het landgoed een waarde van fl.
14.000. Aan de omvang was ten opzichte van toen niets veranderd. De verkoopster (Petronella Jacoba van
Hoogstraten) verstrekte hem een lening van fl. 5.000. Het landgoed werd voorts gehypothekeerd voor
respectievelijk fl. 5.000 en fl. 2.000. Deze hypotheken waren reeds op het landgoed gevestigd, respectievelijk op
23 oktober 1793 en 9 augustus 1797. Anemaet droeg op de aankoopdatum aan de financiering niets uit eigen
middelen bij, zodat de resterende “kooppenningen” fl. 8.000 bedroegen. Dit bedrag was op 20 februari 1802 geheel
afbetaald. 968
Het landgoed werd, samengevat, als volgt omschreven: het slot Patmos met het bijbehorende boerenhuis, schuur,
erf en plantage met 100 gemeten en 48 roeden grond blijkens het verpondingsboek, waarvan 47 gemeten en 191
roeden in de polder het Oudland en 52 gemeten en 157 roeden in het Nieuwe Kromwiel.
Padmos was in de familie van de moeder van Hendrik Adriaen Anemaet bekend. Anemaet kocht het landgoed van
Petronella Jacoba van Hoogstraten, een dochter van Jacob van Hoogstraten en Anna Maria Vonck.
Laatstgenoemde was een zuster van Hendrick Vonck, de grootvader van moederszijde van Hendrik Anemaet. 969
Hendrik Anemaet vestigde zich begin 1798 met zijn gezin op het slot. 970 In het tijdvak juli 1800 tot juli 1801 is
hij er vermeld met zijn echtgenote, de dochters Anna Maria en Maria Petronilla en de niet nader omschreven
personen (waarschijnlijk personeelsleden) Dirkje Hulst, Jan van Elzakker, Cornelis Oerlemans, Aleda van der
Maalen en Cornelis de Groen. 971 In 1805 woonde hij op Padmos met zijn echtgenote, de kinderen Cornelis Pieter
en Maria Petronilla, de meiden Carolina Bogaart en Antonia van den Akker en de knecht Willem Voormeulen
(Vermeulen). 972
Anemaet verkeerde in 1815 in financiële moeilijkheden. Op 30 augustus van dat jaar werden diverse van zijn
goederen en beesten (koeien en paarden) op Padmos geveild. 973 In mei 1817 werden het slot Padmos met de
bijbehorende gronden publiekelijk verkocht. Op het landgoed was beslag gelegd door Mr. Jacob Hendrik Schorer,
gouverneur van de provincie Zeeland en wonend te Middelburg. Schorer behoorde tot de financiers van het
landgoed. Anemaet werd tot de verkoop gedwongen door de rechtbank te Breda. De zittingen vonden plaats op
huize Padmos, de laatste op 31 mei 1817. 974 Verkocht werden de volgende percelen: 975
Nr.
1

2

3
4
5
966

967

968
969

970

971
972
973

974

975
976

Omschrijving
De buitenplaats genaamd Patmos met het bijbehorende herenhuis,
moestuinen, boomgaard, pleinen en visserijen, groot 5 gemeten en
102 roeden
Een boerenwoning, schuur, wagenhuizen, hof, moestuinen, werf,
weiden, wandelbos, dreven en de kadam tot het kruisriool van de
polder, samen 9 gemeten en 109 roeden
10 gemeten en 275 roeden zaai-, wei- en bosland
31 gemeten en 142 roeden zaai-, wei- en bosland
14 gemeten en 155 roeden zaai- en weiland genaamd de Batterijblok

Ligging
Oudland 976

Idem

Idem
Idem
Nieuw Kromwiel

MHC, ora Steenbergen, inv. 1591, fol. 158, 3-2-1798. De verkoopster had hiervoor een machtiging verstrekt,
gepasseerd voor de magistraat te Arnhem op 23-7-1797.
De erfpacht betrof een jaarlijkse rente van fl. 6, berustend op de dijk strekkende van de middendijk van de
beide Kromwielen tot het kruisriool op de Boomdijk.
Wanneer de resterende schuld van fl. 12.000 is afbetaald is niet bekend.
De ouders van Anna Maria en Hendrick Vonck zijn: Willem Vonck (1664-1746) en Aletta Bours (16621729); zie voor hen Gens Nostra, jrg. 1966, p. 313-314.
In het bevolkingsregister van Steenbergen betreffende het jaar 1804 (MHC, Gemeente Steenbergen, inv.
1574) wordt hij met echtgenote en twee kinderen vermeld als inwoner van wijk 12 (later wijk M genoemd)
zijnde de zuidzijde van het Oudland.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1339.
Idem, inv. 1344, p. 18.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 206, akte nr. 407. Samen met de verkoop van veldvruchten op percelen in
zowel het Oudland als de polder Nieuw Kromwiel leverde deze veiling fl. 1250,30 op.
Voor de veiling was (vermoedelijk o.m.) geadverteerd in de Bredasche Courant, editie 1-3-1817 (KB, 1604
B 1).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv.180, akte nr. 261, 3-5-1817 en akte nr. 265, 31-5-1817.
Gelegen in de derde hoek aldaar sub nr. 150. Het huis en de bijbehorende boerderij konden worden betrokken
vanaf 3-11-1817.
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6
7
8
9
10
11
12

293 roeden zaai- en weiland
14 gemeten en 180 roeden zaai- en weiland
12 gemeten en 128 roeden zaailand
3 gemeten en 200 roeden weiland
6 gemeten en 223 roeden zaailand
7 gemeten en 299 roeden zaai- en weilanden genaamd de “Krabbe
Blok” 977
Het einde van een dijk [de Boomdijk] met de daarop staande
essenbomen, groot 2 gemeten en 248 roeden 978

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Tussen de polders Oudland en
Nieuw Kromwiel

Koper van al deze percelen (tezamen 131 gemeten en 254 roeden groot) was Rupertus Willem Wijnmalen, toen
directeur van het Postkantoor te Bergen op Zoom. Hij betaalde er fl. 13.000 voor, dus fl. 7.000 minder dan Hendrik
Anemaet er in 1797 voor had neergeteld! Mr. Jacob Schorer verstrekte hem een lening van fl. 6000, vermoedelijk
een voortzetting van de hypotheek die eerder was verstrekt aan Hendrik Anemaet. 979
Anemaet verkocht op 26 augustus 1817 nog veldvruchten van diverse bij Padmos behorende percelen en voorts
bouwgereedschappen en meubelen hetgeen fl. 811,45 opbracht. 980 De nog resterende inboedel van huize Padmos
werd op 18 november 1817 geveild met een opbrengst van slechts fl. 158,76. 981 Daarmee kwam aan de verbintenis
tussen Hendrik Anemaet en het landgoed Padmos een einde. Daarna vestigde hij zich met zijn echtgenote in een
huis aan de Blauw- of Gasthuisstraat te Steenbergen. 982 Hier overleed hij op 4 augustus 1829. 983 Johanna
Catharina Quist liet op 26 april 1831 diverse roerende goederen uit dit huis (exclusief goud- en zilverwerk)
984
publiekelijk verkopen.
Zij overleed te Steenbergen op 2 januari 1836 en werd daar twee dagen later
985
begraven.
Wijnmalen
Rupertus Willem Wijnmalen werd op 20 december 1772 in Zaamslag (waarschijnlijk door zijn vader)
gereformeerd gedoopt. Hij is een zoon van de predikant Cornelis Wijnmalen en Storia Johanna Maria van Loo
(1746-1796). 986 Evenals zijn broer Pieter Carel, eigenaar van het aangrenzende landgoed Ekelenberg in de periode
1822-1833 (zie voor hem hoofdstuk 1.4), belandde hij in Steenbergen waar hij in mei 1789 belijdenis deed en waar
hij op 2 december 1796 zijn loopbaan startte als commies op het postkantoor, destijds een lucratieve particuliere

977
978

979
980

981

982

983

984
985

986

Dit perceel was voor fl. 68 per jaar verpacht aan Andries Luijks.
De dijk was belast met een jaarlijkse erfpacht van fl. 6 ten behoeve van de polders van Kruisland, Oudland
en de beide Kromwielen.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 235, akte nr. 313, 14-12-1821.
Idem, inv. 210, akte nr. 551. De veldvruchten lagen op percelen met de volgende namen: de Huizaar, de
eerste Essche beginnend bij het Dreefje, het Scheepersblock, het hofje van Adriaen Vermeulen, de
Paardenwei, de Batterij Blok, de Vogelzang en de Zuure Weide.
Idem, akte nr. 554. Geveild werden onder meer: schilderijen, porcelein, serviesgoed, stoelen, bedden, kasten,
keukengerei en paardentuig.
Dit pand was op 31-7-1819 voor fl. 600 gehypothekeerd; geldverstrekker was Pieter Carel Wijnmalen (MHC,
not. arch. Steenbergen, inv. 230, akte 81).
Dit huis was toen genummerd als C 31. Zijn boedel is in de maanden juli-augustus 1830 gedurende zes dagen
gedetailleerd beschreven; zie: MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 215, akte 714, 14-7-1830. De boedel was
belast met vele schulden. Daartoe behoorden een vordering van zijn schoonzoon en arts Anthonij Heller ad
fl. 5819,90 wegens gedane visites, geleverde medicijnen en verstrekte leningen. Voorts waren er
obligatievorderingen van Pieter Carel Wijnmalen ten bedrage van in totaal fl. 2717.
Idem, inv. 256, akte nr. 1064. Deze verkoop leverde fl. 868,78 op.
In haar overlijdensakte staat dat ze is gestorven in huisnr. C 30 te Steenbergen. Mogelijk is dit na
hernummering hetzelfde huis als waarin zij met Hendrik Anemaet woonde, maar denkbaar is ook dat het het
naastgelegen huis betrof.
Zijn opmerkelijke voornaam Rupertus komt, zoals reeds is vermeld, voort uit het geslacht van zijn moeder,
Storia Johanna Maria van Loo. Deze was een dochter van Stephanus van Loo en Perina Rupertus.
Laatstgenoemde was een dochter van Jacobus Rupertus (lid van de magistraat van Bergen op Zoom) en Maria
Baker(s). Een andere dochter van dit paar was Maria Rupertus. Deze huwde met Jaques le Jeune, die als
postmeester te Steenbergen werd opgevolgd door zijn zoon Jacob Otto le Jeune, die op zijn beurt als
postmeester aldaar werd opgevolgd door Rupertus Willem Wijnmalen. Jaques le Jeune was enige tijd
zaakwaarnemer van de eigenaren van het landgoed Ekelenberg Hendrik van Buddenbrock en zijn echtgenote
Magdalena de Ram (zie hoofdstuk 1.3).
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onderneming, die eigendom was van Jacob Otto le Jeune. 987 In 1804 werd hij directeur van dit kantoor dat in 1799
in handen van de staat was gekomen. In 1816 verliet hij Steenbergen om directeur te worden van het postkantoor
te Bergen op Zoom. 988 In Steenbergen werd hij opgevolgd door zijn jongere broer Cornelis Wijnmalen die deze
functie vervulde tot 1855. 989
Op 19 maart 1797 ondertrouwde hij gereformeerd in Klundert en trouwde op 3 april 1797 te Steenbergen met
Johanna Petronella Elemans, geboren te Klundert op 27 april 1774 (en gedoopt aldaar op 1 mei 1774), dochter van
Dirk Elemans en Maria de Sel. Haar vader was substituut-baljuw, schout en secretaris van Klundert en
ambachtsheer van Dussen-Muilkerk en Sprang. 990 Uit dit huwelijk kwamen voor zover bekend de volgende te
Steenbergen geboren kinderen voort:
• Cornelius Storgius Rupertus Wijnmalen, 28 december 1797 (zie verderop).
• Maria Diderika Wijnmalen, 3 september 1799. 991
• Ruperta Johanna Wijnmalen, 2 juni 1803. 992
• Jacoba Ottonia Lejeune Wijnmalen, 4 mei 1806; zij overleed te Steenbergen op 13 september 1806. 993
• Jacob Otto Wijnmalen, 14 mei 1808; hij huwde op 4 juni 1836 in Passaroeang (ondertrouw aldaar op 9
mei) met Theodora Cornelia Wijnmalen, dochter van zijn oudste broer (zie verderop); in Ned. Indië werd
hij procureur-generaal van het Hooggerechtshof; hij overleed in Leiden op 13 juni 1879. 994
• Catharina Everdina Wijnmalen, 26 augustus 1810. 995
Van zijn broer Pieter Carel erfde Rupertus Willem Wijnmalen in 1833 fl. 15.868,49. Hij woonde toen in
Amersfoort, omschreven als algemeen ’s rijkskassier. 996
Rupertus Willem Wijnmalen overleed in Bergen op Zoom op 28 oktober 1849 en Johanna Petronella Elemans te
Amersfoort op 7 maart 1855, vermoedelijk bij haar dochter Catharina Everdina die daar toen woonde.
Nadat Rupertus Willem Wijnmalen in 1817 eigenaar van het landgoed Padmos was geworden bleef hij in Bergen
op Zoom wonen. Het slot Padmos werd waarschijnlijk incidenteel als buitenverblijf bewoond. Hij hield zich
frequent bezig met de verkoop van schaarhout, bomen en veldvruchten, afkomstig van Padmos. Voorts
manifesteerde hij zich als pachter van percelen grond die bij dit landgoed hoorden.
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988

989

990

991

992

993

994

995

996

In oktober 1789 vertrok hij naar Klundert met een att. van de geref. kerk van Steenbergen. Op 24-9-1795
kwam hij in Steenbergen wonen.
Van Hasselt, 1972, p. 144-147. Hij hield kantoor aan zijn eigen huis in de Engelsestraat te Bergen op Zoom.
Wijnmalen was directeur van het postkantoor te Bergen op Zoom van 1-7-1816 tot 19-12-1823 en van 28-31835 tot 29-10-1849.
Van Bavel, p. 147. Als kerkvoogd van de Ned. Herv. kerk te Steenbergen legde Cornelis Wijnmalen op 273-1832 de eerste steen voor de herbouw van deze kerk (Slokkers, 1984, p. 20). De functie van directeur van
het Postkantoor te Steenbergen werd ook in de tweede helft van de 19 de eeuw vervuld door een lid van de
familie Wijnmalen. In de periode 1855-1871 fungeerde als zodanig Mr. Cornelis Storgius Wijnmalen (zoon
van Cornelis Wijnmalen en van Wilhelmina Catharina de Neve) die tevens advocaat was (Van Bavel, p. 147).
Zie voor de genealogie van het geslacht Elemans: Drijfhout van Hooff, 1960. Tot de zes kinderen van Dirk
Elemans en Maria de Sel behoorde Adrianus Gerardus Elemans, gedoopt te Klundert op 31 juli 1772. Hij
huwde te Steenbergen op 21 april 1799 met Maria Catharina Geertruida de Weert, dochter van Emmericus
de Weert Eliaszn. en Catharina Sibilla Berckmans en zuster van Anthonia Martina Anna de Weert, de
echtgenote van Pieter Carel Wijnmalen.
Zij huwde op 6 augustus 1818 te Bergen op Zoom met Mr. Etienne Hageman, geboren te Duisburg op 15-11792, directeur van een postkantoor, laatst te Zwolle. Zij overleed te Zwolle op 17-5-1860.
Zij huwde op 24 augustus 1827 met Willem Cornelis Mogge Pous, geboren te Zierikzee 3-7-1796, zoon van
Bonifacius Mogge Pous (lid van de Staten van Zeeland) en Christina Regina de Jonge. Ruperta Johanna
Wijnmalen woonde op 27-5-1850 als weduwe in Bergen op Zoom (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 308,
akte nr. 1671). Zij overleed te Amersfoort op 21-9-1872.
Haar drie voornamen verwijzen onmiskenbaar naar de naam van de voorganger van Rupertus Willem
Wijnmalen als directeur van het postkantoor te Steenbergen: Jacob Otto le Jeune. Deze was getuige bij haar
doop te Steenbergen op 15 juni 1806.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 308, akte nr. 1671, 27-5-1850. Bij de erfgenamen van zijn vader is hij niet
vermeld.
Zij huwde op 23-10-1834 te Amersfoort met Coenraad Craandijk, geboren te Amsterdam 20-7-1807, zoon
van Pieter Craandijk en Anne Vissering. Catharina Everdina Wijnmalen woonde als weduwe op 27-5-1850
te Bergen op Zoom (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 308, akte nr. 1671). Zij overleed te Arnhem op 1010-1870.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 273, akte nr. 98, 18-1-1833. Hij woonde in Amersfoort vanaf 19-12-1823
tot 28-3-1835.
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In maart 1827 verbleef een gast (vermoedelijk een huurder) op het slot: Jakob Jan le Bleu, gepensioneerd kapiteinluitenant ter zee, geboren in “het voormalige Brienna [?] provincie Gelderland” en overleden op Padmos op 18
maart 1827, 54 jaar oud. 997
Op 15 februari 1836 kwam een einde aan een lange traditie waarbij het landgoed Padmos niet alleen percelen
grond omvatte in het Oudland, maar ook in de polder Nieuw Cromwiel. R.W. Wijnmalen liet toen publiekelijk 29
bunders (ofwel ca. 70 gemeten) land, verdeeld over dertien percelen, veilen in die polder hetgeen fl. 16.602
opbracht. 998 Daartoe behoorde ca. 53 gemeten grond die vanouds werd gerekend tot het domein van Padmos.
Koper van verreweg de meeste percelen werd Petrus Josephus Cuypers (geboren in Oudenbosch 11 april 1763,
overleden in Bergen op Zoom 18 december 1844), burgemeester van Bergen op Zoom in de periode 1818-1837,
lid van de Staten-Generaal in de jaren 1813-1834 en later staatsraad in buitengewone dienst. Hij was eigenaar van
het landgoed “De Mattemburgh” te Bergen op Zoom. 999 Met de verwerving van de genoemde percelen in Nieuw
Cromwiel breidde hij zijn grondbezit in Steenbergen aanzienlijk uit. Hij was sinds 1834 reeds eigenaar van de
hofstede Steenhuysen en voegde daar in 1838 de van zijn zoon Cornelis Ludovicus Antonie (die Louis werd
genoemd) gekochte boerderij De Lantaarn aan toe. 1000
Het landgoed Padmos omvatte na de genoemde amputatie ca. 56 gemeten ofwel ca. 23 hectaren.
De in het Oudland gelegen percelen bos, akker- en weideland, behorende bij Padmos, genereerden regelmatig
opbrengsten van de verkoop van schaarhout, van veldvruchten en van enkele verpachtingen. Voor zover deze
notarieel werden gedocumenteerd kon hiervan voor de periode 1840-1849 het volgende overzicht worden
samengesteld: 1001

997

998

999

1000

1001

Hij is een zoon van Jan Willem le Bleu (die op 18-3-1827 is vermeld als overleden) en Henriette Margaretha
Molt die toen in Steenbergen woonde en na het overlijden van Jan Willem le Bleu hertrouwde met Thomas
van Treychel. Jacobus Johannes le Bleu werd op 1-10-1807 door belijdenis lidmaat van de geref. kerk van
Steenbergen. Waarschijnlijk trachtte Rupertus Wijnmalen het slot Padmos (ook) met ingang van 1 mei 1933
te verhuren. In de Bredasche Courant van 5-11-1832 verscheen de volgende advertentie: “Te huur om met 1
mei 1833 of vroeger te aanvaarden: eene aangenaam gelegen Buitenplaats, in de nabijheid van Steenbergen,
Wouw, Roosendaal, Bergen op Zoom, Halsteren en Tholen, geschikt voor een zomer- en winter-verblijf,
bestaande in: eene heerenhuizinge, voorzien van vier beneden- en vier bovenkamers, twee zolders, keuken
en kelder, twee moestuinen, waarin vele vruchtdragende boomen, alles gelegen binnen vischrijke vijvers;
voorts een koetshuis, stalling voor twee à drie paarden, bergplaats voor hooi en stroo, benevens nog een
boomgaard en weide”.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 281, akte 378, 15-2-1836 en akte 383, 29-2-1836. Tot de publieke verkoop
behoorde ook een bosperceel in het Oudland ten westen van de Moerstraatseweg genaamd “De
Roozenboom”. Het was 1 bunder, 15 roeden en 70 ellen groot en werd gekocht door Hendrik Boets.
Van Ham, 1985, p. 48-55. Hij was gehuwd met Mara Elisabeth Theresia Mattemburgh (1773-1850). Kopers
van enkele andere percelen waren Johan Daniel Tindal en Cornelis Janszoon Schoutens.
MHC, archieven Huize De Mattemburgh, inv. 1159 en 1375; Van Ham, 1985, p. 60. De hofstede De Lantaarn
was in 1832 in het bezit gekomen van Cornelis Ludovicus Antonius (Louis genoemd) Cuypers. De koop
ervan door zijn vader in 1838 hield verband met de financiële nood waarin Louis was komen te verkeren.
Buiten Steenbergen bezat Petrus Josephus Cuypers diverse percelen grond in onder meer Dirksland, Hoeven,
Nieuw Gastel, Oudenbosch, Oude- en Nieuwe-Tonge en Princenhage (Van Ham, 1985, p. 52-53).
Deze gegevens zijn notarieel vastgelegd. Ze betreffen vooral publieke verkopen. Transacties die zich op een
andere wijze voltrokken (waaronder ondershandse verkopen) blijven buiten beschouwing. Het overzicht
geeft dan ook geen compleet beeld van het rendement van het landgoed Padmos. Over eerdere jaren zijn
incidentele gegevens over grondopbrengsten van het landgoed Padmos bekend. Zo verkocht Rupertus Willem
Wijnmalen op 2-1-1819 voor fl. 642,14 schaarhout en bomen (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 229, akte
nr. 23). Op 18-1-1833 bracht de verkoop van hakhout, populieren en fruitbomen fl. 572,82 op (idem, inv.
273, akte nr. 98). Het voerde te ver (en het was ook niet goed mogelijk) om de verkopen van hout op Padmos
systematisch te vergelijken met de houtverkoop op nabijgelegen hofsteden met bossen zoals De Lantaren.
Bij wijze van uitzondering kunnen de publieke verkopen worden vermeld van schaarhout dat afkomstig was
van de hofstede Steenhuysen in de periode 1872-1878. Dit hout werd eenmaal per jaar verkocht, meestal in
de maand december. De opbrengsten waren respectievelijk: fl. 103,75, fl. 104,75, fl. 312,25, fl. 420,25, fl.
430 en fl. 294,25 (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 343, akte nr. 3759; inv. 345, akte nr. 3858; inv. 347,
akte nr. 4089; inv. 349, akte nr. 4209; inv. 351, akte nr. 4342 en inv. 352, akte nr. 4397). De prijzen
fluctueerden jaarlijks. Eind 1874 werd op Steenhuysen geen hout verkocht.
De eigenaar van zowel Ekelenberg als Padmos, Jacobus Johannes van Loon, liet op 5-1-1912 hout, afkomstig
van beide landgoederen, publiekelijk verkopen. De opbrengst was fl. 1585,20 (MHC, not. arch. Steenbergen,
inv. 559, akte nr. 9, 5-1-1912).
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1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014

1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026

Datum

Transactie

19-05-1840
01-07-1840
15-02-1841
24-04-1841
30-06-1841
10-08-1841
14-01-1842
09-04-1842
idem
17-06-1842
09-08-1842
20-01-1843
11-04-1843
21-06-1843
12-08-1843
22-01-1844
03-07-1844
10-08-1844
25-04-1845
04-07-1845
10-01-1846
24-04-1846
15-01-1847
27-04-1847
27-12-1847

Verpachting van klaver 1002
Verkoop van haver, hooigras en klaver 1003
Verkoop van schaarhout en bomen 1004
Verpachting van enige kavels wei- en hooiland 1005
Verkoop van hooigras 1006
Verkoop van haver 1007
Verkoop van schaarhout 1008
Verkoop van hooi 1009
Verpachting van weilanden 1010
Verkoop van klaver en hooigras 1011
Verkoop van veldvruchten 1012
Verkoop van schaar- en ander hout 1013
Verpachting van enige weilanden 1014
Verkoop van klaver en hooigras 1015
Verkoop van veldvruchten 1016
Verkoop van schaar- en ander hout 1017
Verkoop van hooigras en klaver 1018
Verkoop van veldvruchten 1019
Verpachting van enige weilanden 1020
Verkoop van hooigras en klaver 1021
Verkoop van schaar- en ander hout 1022
Verpachting van enige weilanden 1023
Verkoop van schaar- en ander hout 1024
Verpachting van enige weilanden 1025
Verkoop van schaar- en ander hout 1026

Opbrengst
in fl.
270,32
332,60
214,97
99,75
425,05
347,27
130,95
37,55
240,45
508,05
307,95
249,87
200,50
288
58
95
257,50
173
411
270,50
358,50
264,50
146,75
502
199,75

MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 288, akte nr. 748.
Idem, inv. 289, akte nr. 758.
Idem, inv. 290, akte nr. 801.
Idem, inv. 291, akte nr. 832.
Idem, akte nr. 849.
Idem, akte nr. 863.
Idem, inv. 292, akte nr. 895.
Idem, akte nr. 920.
Idem.
Idem, akte nr. 937.
Idem, inv. 293, akte nr. 955.
Idem, inv. 294, akte nr. 990.
Idem, akte nr. 1006. De verpachtingen betroffen weilanden op de percelen die toen kadastraal genummerd
waren als Q 502 t/m 505, 520 t/m 523, 526, 534 en 535. Tegelijk werd een deel van de Boomdijk (sectie P
nrs. 495 en 497) verpacht, beginnend bij de woning van Johannes van Bavel tot het [kruis]riool van Nieuw
Kromwiel. De pacht had slechts betrekking op de periode 24-4-1843 tot 1-11-1843. Pachters waren: Johannes
Hendrikszn. Baselier (hij pachtte het genoemde deel van de Boomdijk), Jan Verbeek, Joseph van Goethem,
Cornelis van der Riet, Cornelis Rens en Gerard Swagemakers.
Idem, akte nr. 1022.
Idem, inv. 495, akte nr. 1043.
Idem, inv. 296, akte nr. 1097.
Idem, akte nr. 1151. Medeverkoper was P.J. Cuypers.
Idem, akte nr. 1166.
Idem, inv. 298, akte nr. 1228.
Idem, inv. 299, akte nr. 1240.
Idem, inv. 300, akte nr. 1280.
Idem, akte nr. 1301. De weilanden werden verhuurd aan zes verschillende pachters.
Idem, inv. 301, akte nr. 1360.
Idem, inv. 302, akte nr. 1389. De weilanden werden verhuurd aan acht verschillende pachters.
Idem, inv. 303, akte nr. 1452.
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26-04-1848
01-07-1848
27-12-1848
25-04-1849

Verpachting van enige weilanden 1027
Verkoop van hooigras 1028
Verkoop van schaar- en ander hout 1029
Verpachting van enige weilanden (en een stukje dijk in
Nieuw Cromwiel) 1030

160
255,50
204,50
367

Zoon Cornelius Storgius Rupertus Wijnmalen werd op 29 september 1814 door belijdenis lidmaat van de Ned.
Herv. kerk te Steenbergen. In juni 1815 verbleef hij als militair onder Constant de Villattes te Maastricht. 1031 Hij
maakte carrière in Nederlands-Indië, waar hij in diverse functies werkzaam was, laatstelijk als assistent-resident
van Soemenep (Madoera) op Oost-Java. 1032 Wanneer hij met verlof in Nederland was woonde hij tot april 1840
op het slot Padmos. Hij huwde driemaal. Eerst (op 10 maart 1819 te Batavia) met Theodore Lionne Charlotte Quint
Ondaatje, vervolgens (op 20 juli 1828 te Passaroeang) met Helena Sophia Emmerentia van der Riet en ten slotte
(op 12 juli 1837 te Tholen) met Alida (Aaltje) Rosette Andriessen. 1033 Hij overleed in Malang op 29 juli 1861. 1034
Uit het eerste huwelijk zijn vijf kinderen bekend: 1035
• Theodora Cornelia Wijnmalen, geboren in Rembang op Java op 21 november 1819 en overleden te
Utrecht 21 maart 1857. Zij huwde op 4 juni 1836 te Passaroeang met Jacob Otto Wijnmalen, haar in
Steenbergen op 14 mei 1808 geboren oom. 1036
1027
1028
1029
1030

1031
1032

1033

1034
1035

1036

Idem, inv. 304, akte nr. 1476.
Idem, inv. 305, akte nr. 1508.
Idem, akte nr. 1553.
Idem, inv. 306, akte nr. 1596. Pachter van het stukje dijk in Nieuw Kromwiel was Pieter Stefaanszn. van
Rooy. De pachters van de bij Padmos behorende weilanden waren: Cornelis van der Riet (tapper), Johannes
Corneliszn. Rens (landbouwer), Marijn Lokker (landbouwer te Nieuw-Vossemeer), Jacobus Verbeek
(dagloner), Pieter Voorheyen (landbouwer) en Johannes Backs (hovenier).
Nederlandsche Staatscourant, 30-6-1815.
Hij vervulde in Indië met name de volgende functies nadat hij op 2-1-1816 het “radikaal” (diploma/bewijs
van bevoegdheid) ambtenaar Nederlandsch Oost-Indië had behaald: klerk bij de Algemene Secretarie (222-1817), 1ste commies bij de Algemene Rekenkamer (13-12-1817), hoofdcommies bij de Raad van Financiën
(1818), secretaris van Rembang (16-1-1819), waarnemend assistent-resident van Toeban (1823), secretaris
van Passaroeang (1824; hij werd daar in 1826 benoemd tot kapitein-commandant van de schutterij), assistentresident van Passaroeang (1832), idem van Noord Makassar (1841) en idem van Sumenep (Madoera) (1846).
In 1832 werd hem wegens ziekte een verlof toegekend van drie jaar. In 1836 werd dit verlof verlengd, nu
met stilstand van zijn salaris. In 1838 werd zijn verlof onder deze conditie met nog eens een jaar verlengd.
In april 1840 keerde hij terug naar Indië. In 1853 werd hij uit ’s lands dienst ontslagen wegens volbrachte
diensttijd (CBG, GHS 04 A30: Genealogische notities van diverse families, verm. samengesteld door F.Ch.
Heyting, z.j., z.pl.).
Theodore Lionne Charlotte Quint Ondaatje werd op 12-8-1799 in Den Haag geboren als dochter van de
patriot Pieter Philip Jurriaan Gerrit Quint Ondaatje (1758-1818; hij was o.m. lid van de Hoge Raad van
Justitie te Batavia) en Christina Hoevenaar. Zij overleed te Passaroeang op 6-7-1827. De tweede echtgenote
van Cornelius Storgius Rupertus Wijnmalen was Helena Sophia Emmerentia van der Riet. Zij is vermoedelijk
in Namen geboren als dochter van Johannes van der Riet en Dorothea Elisabeth Voges. Er wordt wel
verondersteld dat zij in 1811 in Groningen is geboren, maar dit is niet juist (CBG, GHS 04C40, waarin een
brief hierover is opgenomen van de gemeentearchivaris van Groningen aan de heer F.Ch. Heyting te Den
Haag d.d. 9-10-1941). Zij overleed te Bergen op Zoom op 5-3-1837. Ten slotte huwde hij met Alida (Aaltje)
Rosette Andriessen op 12-7-1837 in de stad Tholen, waar zij op 15-6-1804 is geboren als dochter van Andries
Andriessen (wijnhandelaar te Tholen, overleden ald. op 19-4-1813) en Rebekka de Wit. Zij overleed in haar
geboortestad op 1-4-1875.
Malang ligt ongeveer 90 kilometer ten zuiden van Soerabaja op Oost-Java.
Op 16-4-1839 adverteerde de directeur-eigenaar van de Stadskostschool te Bergen op Zoom, W.N. Kooijker,
dat hij nog ruimte had voor de plaatsing van nieuwe leerlingen. Referenties konden worden ingewonnen bij
de heer C.S.R. Wijnmalen op Pathmos te Steenbergen; de “opvoeding” van een van diens zonen (verm.
Rupertus Johannes Willem Pieter Wijnmalen) op de genoemde kostschool was reeds voltooid. Wijnmalen
had blijkens de advertentie sedert twee jaren (dus sedert 1837) nog vier zonen aan de leiding van de
kostschool toevertrouwd. Kooijker omschreef de kostschool als een “instituut alwaar de Jongeheeren tot de
verschillende standen in de Maatschappij kunnen opgeleid worden” (Opregte Haarlemsche Courant, 16-41839).
Uit het huwelijk van Jacob Otto Wijnmalen en Theodora Cornelia Wijnmalen zijn twee kinderen bekend:
Johannes Pieter Wijnmalen, geboren te Semarang (Java) op 19-6-1838 en ongehuwd overleden te Utrecht
31-3-1867. Voorts: Theodoor Charles Lion Wijnmalen, geboren in Malang (Oost-Java) 13-9-1841, getrouwd
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•

Rupertus Johannes Willem Pieter Wijnmalen, geboren in Rembang op 1 februari 1821. Hij werd hoofd
van de kolenmijn Oranje-Nassau te Kalangan (Borneo). Tijdens een opstand aldaar werden hij, zijn
echtgenote en hun oudste zoon op 1 mei 1859 vermoord. Hij huwde op 16 maart 1846 in Bandjermasin
(Borneao) met Elisabeth Dorothea Arnoldina Ondaatje. 1037
• Cornelia Theodora Petronella Wilhelmina Wijnmalen, geboren in Rembang op 20 augustus 1822. Zij
huwde op 9 april 1840 te Bergen op Zoom met Jan Alexander Becquer (commissionair in effecten),
woonde met hem in Bergen op Zoom en overleed (op 28 oktober 1886) te Utrecht. 1038
• Pieter Carel Wijnmalen, geboren in Rembang op 9 februari 1824. Hij werd resident van Japara, huwde te
Makasser op 21 mei 1851 1856 met Julia Vreede Bik en overleed te Rijswijk (Zuid-Holland) op 26
oktober 1906.
• Jacob Otto Wijnmalen (ongetwijfeld genoemd naar zijn gelijknamige oom en zwager), is op 24 oktober
1825 geboren in Passaroeang (oostelijk van Soerabaja op Oost-Java). Hij was in 1862
scheepsgezagvoerder en later directeur van de Nederlands-Indische Droogdok Maatschappij te Batavia.
Op 23 januari 1862 huwde hij te Amsterdam met Gesina Gertrudis Ulrich. 1039 Hij overleed in Batavia op
2 maart 1874.
Uit het tweede huwelijk kwam voort:
• Willem Hendrik Wijnmalen, geboren te Passaroeang op 13 juni 1829. Hij werd resident van Cheribon,
huwde in Delft op 16 mei 1851 met Johanna Carolina Kahle en overleed in Den Haag op 26 september
1897.
• Marinus Diedericus Wijnmalen, geboren te Passaroeang op 23 juli 1830. Hij vervulde in Indië militaire
functies (sergeant en luitenant) en overleed te Batavia op 11 mei 1887.
• Catharina Hendrika Wijnmalen, geboren te Passaroeang op 5 april 1832. Zij woonde in 1840 met haar
stiefmoeder op het slot Padmos en verhuisde met haar in 1842 naar Bergen op Zoom. Op 25 april 1853
huwde zij in Soemenep (Madoera) met Willem Lammerée, luitenant-kolonel in het Oost-Indisch leger en
lid van het Hoog Militair Grechtshof van Ned. Indië. Zij overleed in Meester Cornelis (een stadsdeel van
Batavia) op 28 mei 1879.
• Maria Johanna Elisabeth Wijnmalen, geboren te Passaroeang 3 februari 1834; zij huwde op 1 november
1851 te Soemenep met de koopman Willem Jacques van den Broek, geboren te Amsterdam op 31
december 1830 en overl. in Rio de Janeiro op 13 april 1873. 1040 Zij overleed te Amsterdam op 8 maart
1862.
Uit het derde huwelijk kwamen voort:
• Henrietta Rebecca Wijnmalen; zij werd op 3 februari 1838 op het slot Padmos (in huis M nr. 4) geboren.
Ook deze dochter vertrok met haar moeder in 1842 naar Bergen op Zoom.
• Henri André Wijnmalen, geboren op het slot Padmos 7 april 1839; hij werd militair in Oost-Indië
(doorliep de rangen van sergeant, luitenant en kapitein), kreeg op 5 maart 1879 verlof wegens ziekte en
overleed te Den Bosch op 31 october 1882. Hij huwd eerst (in 1871) met Dorothea Bosch; dit huwelijk
werd door echtscheiding in 1878 ontbonden. Op 21 october 1878 huwde hij in Malang met Petronella
Johanna Caroline Maier.

1037

1038

1039

1040

op 18-9-1873 te ’s-Graveland met Johanna Aletta Elisabeth van Pellecom, dochter van Abraham Nicolaas
van Pellecom en Johanna Elisabeth Aletta Visser. Hij werd bibliothecaris van de Koninklijke Bibliotheek te
Den Haag. Hij overleed aldaar op 14-1-1895.
Hun kinderen Elisabeth Dorothea Arnoldina Wijnmalen (geb. Batavia 31-12-1851), Catharina Everdina
Wijnmalen (geb. Kampong Makassar 25-3-1854) en Rupertus Willem Wijnmalen (geb. Martapoera op
Borneo 16-1-1856) woonden in mei 1861 bij hun oom en tante Willem Jacques van den Broek en Maria
Johanna Elisabeth Wijnmalen te Baarn en later in Amsterdam. Hun eerste zoon Cornelis Storgius Rupertus
Wijnmalen, geb. Batavia 13-2-1848, overleed in Kalangan 1-5-1859. Elisabeth Dorothea Arnoldina Ondaatje
werd op 19-6-1827 in Palembang geboren als dochter van Adrianus Marius Elaarst Quint Ondaatje en
Geertruijda Carolina Frederica Carels.
Jan Alexander Becquer werd op 11-1-1809 in Doesburg gereformeerd gedoopt als zoon van Wolter Hendrik
Becquer en Maria Regista Creyghton. Op 25-6-1839 vormde hij met zijn schoonvader Rupertus Willem
Wijnmalen een vennootschap voor het uitoefenen van een kassier- en een commissionairschap (MHC, not.
arch. Bergen op Zoom, inv. 1258, 25-6-1839; Van Bavel, p. 147). Op 27-5-1850 is hij omschreven als kassier
te Bergen op Zoom (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 308, akte nr. 1671). Hij overleed te Nunspeet op 510-1883. Uit zijn huwelijk met Cornelia Theodora Petronella Wilhelmina Wijnmalen kwamen twee kinderen
voort: Maria Regista Creighton Becquer en Cornelus Sturgius Rupertus Becquer.
Gesina Gertrudis Ulrich was toen 23 jaar oud en dochter van de logementhouder Jacob Ulrich en Anna
Gertrudis Muller.
Op 14 mei 1861 verhuisde dit gezin naar Baarn en op 4 maart 1862 naar Amsterdam.
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Van Cornelius Storgius Rupertus Wijnmalen en zijn derde echtgenote zijn de volgende portretten gemaakt: 1041

Cornelius Storgius Rupertus Wijnmalen

Alida Rosette Andriessen

Vanaf 1839, toen zijn ouders nog leefden, werd Cornelius Storgius Rupertus Wijnmalen, vermoedelijk
aanvankelijk als zaakwaarnemer, betrokken bij transacties betreffende het landgoed Padmos en van land in de
omgeving daarvan dat in het bezit van de familie Wijnmalen was. Met verlof in Nederland liet hij op 3 juni 1839
vee, bouw- en melkgereedschap en andere roerende goederen, waarschijnlijk behorende bij het landgoed Padmos,
voor een bedrag van fl. 1731,10 verkopen. 1042 Op 3 augustus daaropvolgend verkocht hij veldvruchten voor
fl. 1792,30. 1043 Verblijvend op Padmos verkocht hij op 23 oktober 1839 voor fl. 2000 de volgende drie partijen
grond: 1044
• Een perceel bouwland van 1 hectare en 68 roeden in de West-Welberg.
• Twee percelen bouwland, samen 5 hectaren en 4 roeden in Nieuw Cromwiel.
• Drie percelen bouwland, samen 3 hectaren en 18 roeden in het Oudland. 1045
De twee laatstgenoemde partijen werden voor fl. 1530 gekocht door Jacobus Laurentius van Loon, toen leerlooier
te Steenbergen en de latere eigenaar van het landgoed Ekelenberg en de vader van de latere eigenaar van zowel
Ekelenberg als Padmos, Jacobus Johannes van Loon.
Op 16 januari 1840 verkocht Cornelius Storgius Rupertus Wijnmalen een deel van de Boomdijk met een
oppervlakte van 1 bunder, 60 roeden en 26 ellen, gelegen naast de polder Oud Cromwiel en strekkende van de
“Schutsbogt” bij de buitenbrouwerij tot de middendijk van de beide Cromwielen. Het leverde hem fl. 400 op. 1046
Op 4 april 1840 werden op het slot van het landgoed Padmos op verzoek van Cornelius Storgius Rupertus
Wijnmalen diverse roerende goederen publiekelijk verkocht, hetgeen fl. 1904, 67 opbracht. 1047 Waarschijnlijk
betrof het een gedwongen verkoop van goederen die behoorden bij de boerderij op Padmos en die eigendom waren
van de pachter daarvan. Verkocht werden meubelen, keukengerei, gereedschappen, schaarhout, hooi en mest.
Vermoedelijk betrof het geen goederen die bij het slot hoorden. Op dat moment werd dit nog bewoond door het
gezin van Cornelius Storgius Rupertus Wijnmalen. In het bevolkingsregister van Steenbergen betreffende de
periode 1840-1850 is genoteerd dat hij op 8 april 1840 naar Batavia terugkeerde, maar dat zijn derde echtgenote

1041
1042
1043
1044
1045
1046

1047

Met dank aan Fred van den Kieboom voor het beschikbaar stellen van kopieën van deze schilderijen.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 286, akte nr. 652.
Idem, akte nr. 672.
Idem, inv. 287, akte nrs. 692 en 698.
Deze drie percelen hadden toen de kadastrale nummers Steenbergen sectie R 210, 211 en 212.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 288, akte nr. 717. Een ander deel van de Boomdijk werd door de
erfgenamen van Rupertus Willem Wijnmalen op 10 juni 1850 verkocht aan Cornelis Ludovicus Cuypers. Dit
deel werd omschreven als een perceel dijk tussen de polders het Oudeland en het Nieuwe Kromwiel,
beginnend aan de middendijk van de Kromwielen en strekkende tot het kruisriool [dus een deel van de
Boomdijk], groot 74 roeden en 60 ellen. Het bracht fl. 355 op (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 308, akte
nr. 1677).
Idem, akte nr. 737.
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en de kinderen Catharina Hendrika en Henrietta Rebecca achterbleven en in 1842 naar Bergen op Zoom
verhuisden. 1048 Op Padmos verbleven in 1840 voorts: 1049
• de in Vlissingen geboren 42-jarige gouvernante Eliza Augusta Harnet, omschreven als de opvoedster van
“de jongen” (waarmee waarschijnlijk zoon Jacob Otto Wijnmalen is bedoeld; deze was toen ca. 14 jaar
oud). 1050
• de 41-jarige in Wouw geboren tuinier Jacobus Zomers.
• de 24-jarige koetsier Gerrit Stegerman, geboren in Zwolle.
• Gerardina van Haren, dienstbode, 26 jaar en geboren in Oirschot.
• Elizabet van der Kamme, eveneens dienstbode, 21 jaar en geboren in Driel.
• Anna Vermeeren, ook dienstbode, 15 jaar en geboren in Steenbergen.
Begin 1841 trachtte Rupertus Willem Wijnmalen het “landgoed Pathmos” (“bestaande in eene heere-huizinge,
voorzien van diverse beneden- en bovenkamers, keuken en kelder, twee tuinen waarin allerlei vruchtboomen,
stalling voor drie paarden en koetshuis, vischrijke vijvers en aangename wandelingen”) te verhuren. 1051 Het is niet
bekend of dit ook is gelukt.
Op 26 april 1850 werden in opdracht van de weduwe van Rupertus Willem Wijnmalen, Johanna Petronella
Elemans, de volgende percelen weiland behorende bij het landgoed Padmos en een deel van de Boomdijk
publiekelijk verpacht voor de beperkte periode 1 mei 1850 tot 1 november 1850 (omvang in bunders, roeden en
ellen): 1052
Nr.

Omvang

1
2/3
4
5
6
7
8
9
10
11

74 r en 60 e 1053
2 b, 78 r en 50 e
2 b, 31 r en 30 e
1 b, 34 r
73 r en 70 e
1 b, 29 r en 70 e
72 r en 30 e
99 r en 40 e
2 b, 8 r en 80 e
60 r en 50 e

Kad.
sectie
nr.
P 495-496
Q 526
Q 527 en 531
Q 512
Q 523
Q 522
Q 521
Q 520
Q 502 en 507
Q 501

Pachter
Pieter Stefaanszn. van Rooy
Johannes Corneliszn. Rens
aangehouden
aangehouden
Jacobus Verbeek
Johannes Anthoniszn. de Jong
Johannes Backs
Pieter Voorheyen
aangehouden
aangehouden

Pachtprijs in fl.
20
70

20
38
30
35
-

Na het overlijden van Rupertus Willem Wijnmalen besloten zijn erfgenamen om zijn nagelaten onroerende
goederen publiekelijk te verkopen. 1054 Daartoe behoorde het landgoed Padmos. Het werd op 10 juni 1850 voor fl.
11.070 gekocht door Antonius Henrichs, winkelier te Bergen op Zoom. 1055 Het vanouds bij het landgoed
behorende deel van de Boomdijk (groot 74 roeden en 60 ellen) werd voor fl. 355 verkocht aan Cornelius Ludovicus
Antonius Cuypers.
Henrichs
1048
1049

1050

1051
1052
1053

1054

1055

Kort daarna zullen ze naar Indië zijn vertrokken.
MHC, Bevolkingsregister Steenbergen 1840-1850, inv. 4279, p. 293. Het woonadres van het slot Padmos
was toen wijk M nr. 4. Het is onduidelijk waar de overige kinderen van Cornelius Storgius Rupertus
Wijnmalen toen woonden.
Zoon Jacob Otto Wijnmalen verbleef toen vermoedelijk op de reeds genoemde kostschool te Bergen op
Zoom.
Hiervoor werd op 14-1-1841 geadverteerd in de Opregte Haarlemsche Courant (KB, C 37).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 308, akte nr. 1666, 26-4-1850.
Dit betrof een deel van de Boomdijk, beginnend bij de woning van Pieter Franken en eindigend bij het riool
van Nieuw Kromwiel.
Als erfgenamen van Rupertus Willem Wijnmalen werden vermeld: zijn weduwe en zijn kinderen Cornelius
Storgius Rupertus (die vanuit Sumenep op Oost-Java via een notaris in Soerabaja een machtiging verstrekte),
Ruperta Johanna en Catarina Everdina. Zij machtigden Jan Alexander Becquer (zwager van de overledene)
om de verkoop te regelen. Voor de publieke verkoop werd (verm. o.m.) geadverteerd in het Algemeen
Handelsblad, edities 18 en 22-5-1850 (KB, C 21).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 308, akte nr. 1677. Reeds vermeld is de verkoop van een stukje van de
Boomdijk ter grootte van 74 roeden en 60 ellen aan Cornelis Ludovicus Antonius (“Louis”) Cuypers. Op 12
juni 1850 verkochten de erfgenamen van Rupertus Willem Wijnmalen ook nog enige roerende goederen
zoals meubelen, kookgerei en gereedschappen (opbrengst: fl. 221,45) en enige veldgewassen die afkomstig
waren van Padmos (opbrengst: fl. 187,50) (bron: idem, akte nr. 1679).
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Toen Antonius Henrichs het landgoed Padmos kocht werd het als volgt omschreven: “de buitenplaats genaamd
Patmos, bestaande in ’s heerenhuizing, afzonderlijke boerenwoning, annexe schuur en stalling, met boomgaard,
moestuinen, water tot vermaak, bouw- en weiland, hakhout en uitweg, tezamen groot 23 bunder, 83 roeden en 60
ellen, staande en gelegen in de polder het Oudeland gemeente Steenbergen”. 1056 De omvang (ruim 23 hectaren
ofwel ca. 56 gemeten) kwam (afgezien het afzonderlijk verkochte deel van de Boomdijk) overeen met hetgeen van
het landgoed overbleef toen op 15 februari 1836 het grondbezit in de polder Nieuw Cromwiel werd afgekoppeld
en uitsluitend nog land met opstallen resteerden in het Oudland. In de jaren 1852 en 1853 is het slot Padmos nog
kortstondig bewoond geweest. Op 15 maart 1852 vestigde zich er Meerten Hendrikus Poppe, geboren te Kampen
op 12 juli 1794, afkomstig uit Bergen op Zoom en zonder beroep. Hij vertrok op 22 juni 1853 naar Zundert.
Eveneens vanuit Bergen op Zoom vestigde zich op 2 april 1852 het echtpaar Thomas Hendrik van Malen en Anna
Colletta la Croix. Hij is geboren in Den Bosch in 1799 en was in 1852 gepensioneerd militair. Zij is in 1807 in
Oostende geboren. Ze keerden op 11 januari 1853 terug naar Bergen op Zoom. 1057
Antonius Henrichs werd op 12 maart 1812 te Bergen op Zoom geboren. Hij is een zoon van Petrus Henrichs
(geboren in Wegberg, Noordrijn-Westfalen, en in Bergen op Zoom werkzaam als bakker) en Maria Hopmans. 1058
Op 20 april 1840 huwde Antonius Henrichs te Bergen op Zoom met Theresia Lucia de Koker, geboren te Bergen
op Zoom op 6 juni 1815, dochter van de graanhandelaar Jacobus Laurentius de Koker en Amelia Maria Veraart.
Uit hun huwelijk kwamen acht kinderen voort, geboren in Bergen op Zoom in de periode 1841-1853. 1059 Het gezin
woonde in de Lievevrouwestraat te Bergen op Zoom, destijds genummerd als wijk B nr. 50. Dit pand lag op de
hoek van de Lievevrouwestraat en de Steenbergsestraat, op het kruispunt dat vroeger de Kruisweg werd genoemd.
Op 19 oktober 1879 werd dit pand door Antonius Henrichs namens zijn familie voor een periode van 10 jaren,
ingaande 1 november 1879, voor een bedrag van fl. 500 per jaar verhuurd aan Johannes Hubertus Benning,
kantoorbediende te Bergen op Zoom. 1060 Op die plaats liet Maria Henrichs (halfzuster van Antonius Henrichs en
toen weduwe van Petrus Johannes Emilius Coetermans) naar een ontwerp van de architect C.P. van Genk in de
jaren 1900-1901 het naar haar genoemde pand “Mariahoek” bouwen:

1056
1057
1058

1059

1060

Idem, inv. 308, akte nr. 1677.
MHC, gemeente Steenbergen, inv. 4283 (bevolkingsregister 1850-1862), blad 6, p. 103.
De hier vermelde genealogische gegevens over Antonius Henrichs zijn ontleend aan de website:
https://gw0.geneanet.org/assel209?lang=nl&m=NG&n=Henrichs&t=N. (met dank aan Gijs Asselbergs).
Deze kinderen (met hun geboortedata) zijn:
• N.N., 13-10-1841 (levenloos geboren).
• Petrus Jacobus Henrichs, 24-9-1842.
• Jacobus Petrus Henrichs, 26-7-1844.
• Josephina Johanna Henrichs, 20-2-1846.
• Johannes Maria Henrichs, 3-2-1848.
• Emilia Isabella Maria Henrichs, 15-9-1849.
• Petrus Johannes Maria Henrichs, 4-7-1851.
• Constantinus Johannes Henrichs, 30-7-1853.
GA Roosendaal, arch. notaris W. van Gastel te Wouw, inv. 3541, akte nr. 4175.
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Het pand “Mariahoek” op de Kruisweg te Bergen op Zoom omstreeks 1915, ooit locatie van de winkel van
Antonius Henrichs.
Antonius Henrichs was in Bergen op Zoom koopman en winkelier. Hij verkocht onder meer koffie, thee en andere
kruidenierswaren, hetgeen hem klaarblijkelijk geen windeieren legde. Van hem zijn weinig biografische
bijzonderheden overgeleverd. Zijn vermogen stelde hem in staat om in 1854 in de Lievevrouwestraat te Bergen
op Zoom het uit 1487 daterende monumentale pand “Groene Schilt” te kopen. 1061

1061

MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 1305, akte nr. 821, 17-1-1854 en akte nr. 827, 31-1-1854. Het pand
heeft anno 2012 als nummer 28; zie voor de geschiedenis ervan: Weyts, 2006, p. 105-108 en 170.
172

Het pand “Groene Schilt” in de Lievevrouwestraat te Bergen op Zoom anno 2012, gekocht door Antonius
Henrichs in 1854.
Op 8 oktober 1850 werd de pacht van diverse percelen weiland behorende bij Padmos in opdracht van Antonius
Henrichs te Steenbergen geveild. 1062 De percelen, de kadasternummers, de pachters en de pachtprijzen (in guldens)
zijn toen als volgt vermeld: 1063
Nr.

sectie Q

Pachter

Pachtprijs

1

Omvang in bunders (b),
roeden (r) en ellen (e)
99 r en 40 e

520

31

2
3
4
5
6

72 r en 30 e
1 b, 29 r en 70 e
73 r en 70 e
1 b en 34 r
1 b, 39 r en 25 e

521
522
523
512
526 (half)

Adriaan Looyen, landbouwer te NieuwVossemeer
idem
idem
aangehouden
Jacobus Verbeek, dagloner te Steenbergen 1064
Adriaan Cornelissen de Bruyn, landbouwer te
Steenbergen

7
8
9
10

idem
1 b, 91 r en 80 e
79 r en 70 e
45 r en 10 e

idem
527
531-532
506-507

1062

1063
1064

idem
Johannes Bastiaanse, dagloner te Steenbergen
idem
Jan Francus Doggen, landbouwer te Wouw

20
34
40
102 (voor
nrs. 6 en 7
samen)
56
16
45 (voor
de nrs.
10,11 en
12 samen)

Deze veiling betrof een deel van de bij Padmos behorende percelen land, gelegen aan de noordoostzijde van
het kasteelterrein. De aan het slot grenzende percelen en de bij de Padmoshoeve behorende percelen ten
zuidoosten van het kasteelterrein bleven toen buiten de verpachting.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 309, akte nr. 1712, 8-10-1850.
Niet te verwarren met Jacobus Verbeek die toen pachter was van de Padmoshoeve.
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11
12
13

80 r
82 r en 80 e
60 r en 50 e

502 en 505
503-504
501

idem
idem
aangehouden

-

Op 5 juni 1856 verklaarden de volgende pachters dat zij afstand deden van de met Henrichs overeengekomen pacht
van grondpercelen op Padmos: 1065
• Helena van Beeck, weduwe van de pachter Jacobus Verbeek en nu getrouwd met Adriaan IJzermans. Zij
deden met ingang van 1 resp. 11 november 1857 afstand van de pacht van de Padmosboerderij en de
daarbij gelegen percelen grond, kadastraal omschreven als Steenbergen sectie Q, nrs. 509, 511, 515, 517
t/m 519, 519 a, 523 t/m 525 en 528.
• Jacobus Broers; hij kondigde aan op 11 november 1857 te vertrekken als pachter van het perceel nr. Q
501.
• Jan Adriaanszn. Verbogt; hij zegde de pacht op van perceel nr. Q 513 met ingang van stoppeltijd 1857.
Op 4 juli 1856 werden in opdracht van Henrichs zeventien bij Padmos behorende percelen grond (inclusief de
boerderij) voor de duur van een jaar publiekelijk geveild. 1066 Er werd op geboden door Adriaan IJzermans (toen
vermeld als landbouwer te Steenbergen), Antony Martienszn. Baselier (landbouwer te Steenbergen), Martien
Magielsen (herbergier te Steenbergen), Adriaan Bastiaanse (arbeider te Steenbergen), Jan Frans Doggen
(herbergier te Heerle), Marinus Lodder (landbouwer te Nieuw-Vosemeer), Jacobus Broers (landbouwer te
Steenbergen), Jan Adriaanszn. Verbogt (arbeider te Steenbergen) en Adriaan Looyen (landbouwer te NieuwVossemeer). Uiteindelijk werd de volledige verpachting voor fl. 690 gegund aan Willem Bals, landbouwer te
Nieuw-Vossemeer. Joanna Schoutens, koopvrouw te Steenbergen, stelde zich borg. 1067 Bals is slechts kort pachter
op Padmos geweest want hij overleed, 33 jaar oud, op 29 augustus 1857. Mogelijk is hij slechts in beperkte mate
op Padmos werkzaam geweest. Diverse van de door hem gepachte percelen (waaronder het boerenhuis met schuur)
kwamen voor hem pas beschikbaar in november 1857, toen hij reeds was overleden (zie voor hem verder hoofdstuk
2.3).
Het is opmerkelijk dat Antonius Henrichs betrekkelijk kort na de aankoop van Padmos te kennen gaf dat hij er
vanaf wilde. Reeds op 17 oktober 1857 verscheen onder meer in de Nieuwe Rotterdamsche Courant een advertentie
waarin de openbare verkoop ervan werd aangekondigd. 1068 Het landgoed werd omschreven als een “schoone
Buitenplaats” met een bouwmansbedrijf, zaai- en weiland, schaarbossen beplant met ca. 3100 opgaande bomen,
alles tezamen 24 bunders groot. Afzonderlijk te koop stonden de volgende tien onderdelen:
Nr.
1

2

3

4

5

1065
1066

1067
1068

Omschrijving
Het herenhuis met een hoge en een lage tuin, vijvers [grachten], weiland met bomen en met een halve
dreef tegen koop nr. 9, sectie Q nrs. 515, 518, 769, 770, 524 en 525; voorts een deel van nr. 508, zijnde
de zuidelijke helft van de dreef ten noorden, voor zover deze eerste koop strekt; voorts het weiland ten
westen van de vijver tegen nr. 513; samen groot ca. 2 bunders, 19 roeden en 20 ellen; oostelijk grenzend
aan de Wouwsche Vaart en zuidelijk aan de twee volgende kopen.
Een bouwmanswoning [een boerenhuis] met schuur en verder getimmerte, hof en erf met twee percelen
weiland, sectie Q nrs. 519, 519a, 520, 521, een deel van nr. 523 voor zover dit de bestaande uitweg
betreft; samen groot ca. 1 bunder, 94 roeden en 60 ellen; oostelijk grenzend aan koop nr. 3 en noordelijk
aan de eerste koop.
Twee percelen weiland, sectie Q nr. 522 en een deel van nr. 523, samen groot ca. 2 bunders, 2 roeden
en 40 ellen; oostelijk grenzend aan de Wouwsche Vaart, westelijk aan koop nr. 2 en noordelijk aan de
eerste koop.
Twee percelen bouwland met een hele dreef tegen de Wouwsche Vaart en met een halve dreef tegen de
negende koop; sectie Q nr. 526 en een deel van nr. 739, zijnde de hele dreef voor zover dit 526 strekt
[voor zover de dreef loopt langs perceel nr. 526] tegen de Wouwsche Vaart en een gedeelte van nr. 508,
zijnde de oostelijke helft van de dreef ten westen, voor zover dit nr. 526 strekt; samen 3 bunders, 2
roeden en 50 ellen; zuidelijk grenzend aan de eerste koop en noordelijk aan koop nr. 5.
Vier percelen wei- en bouwland met een schaarbosje, met een hele dreef tegen de Wouwse Vaart en
[land van] de heer Camille d’Ennetières en met een halve dreef tegen de zesde, zevende en negende
koop; sectie Q nrs. 527 t/m 531 en een deel van nr. 739, zijnde de hele dreef tegen de Wouwsche Vaart
Idem, inv. 404, akte nr. 167, 5-6-1856.
Idem, inv. 405, akte nr. 182, 4-7-1856. Geveild werd de verpachting van de percelen sectie Q nrs. 501 t/m
507, 509, 511, 512, 513, 515, 517 t/m 519, 519 a, 520, 526 t/m 528, 532 en 739.
Zij is vermoedelijk identiek met de schoonmoeder van Willem Bals, Anna Schoutens.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, 17-10-1857 (KB 1615AC).
174

6

7

8

9

10

voor zover deze koop strekt; voorts een deel van nr. 532, zijnde de hele dreef tegen de heer d’Ennetières
voor zover deze koop strekt en de noordelijke helft van de dreef ten noorden tegen koop nr. 6; voorts
een gedeelte van nr. 508, zijnde de oostelijke helft van de dreef ten westen voor zover deze koop strekt
tegen de zevende en negende koop; samen groot ca. 3 bunders, 90 roeden en 70 ellen. 1069
Twee percelen schaarbossen met hele dreef tegen de heer d’Ennetières ten oosten en noorden en met
halve dreef ten zuiden en westen tegen de vorige koop en de volgende kopen, alles voor zover deze koop
strekt, sectie Q nrs. 534 en 535 plus een deel van nr. 532 en een deel van nr. 508, samen groot ca. 98
roeden en 70 ellen.
Zes percelen weiland met hele dreef ten noorden tegen de heer d’ Ennetières en verder rondom een halve
dreef respectievelijk tegen de twee vorige, de achtste en de negende koop; sectie Q nrs. 502 t/m 507 en
een deel van nr. 508, zijnde het gedeelte van de dreven voor zover deze koop strekt; samen groot ca. 2
bunders, 37 roeden en 80 ellen.
Twee percelen wei- en bosland met een hele dreef ten westen en noorden tegen [land van] de heer
Jacobus Laurentius van Loon [dus tegen een deel van het landgoed Ekelenberg] en verder met een halve
dreef tegen koop nr. 7 en koop nr. 10; sectie Q nrs. 500 en 501 en een deel van nr. 508, zijnde het deel
van de dreven voor zover deze koop strekt; samen groot ca. 1 bunder, 78 roeden en 90 ellen.
Twee percelen bouwland met een halve dreef voor zover deze koop strekt, ten oosten, zuiden en noorden
respectievelijk tegen de kopen nrs. 1, 4, 5 en 7; sectie Q nrs. 509, 512 en een deel van nr. 508, zijnde de
halve dreven; samen groot ca. 2 bunders, 82 roeden en 30 ellen, westelijk grenzend aan koop nr. 10.
Drie percelen bouw- en bosland met een hele dreef ten westen en zuiden respectievelijk tegen [land van]
de heren [Jacobus Laurentius] Van Loon en [Cornelis Ludovicus Antonius] Cuypers en met een halve
dreef ten noorden tegen koop nr. 8; sectie Q nrs. 510, 511 en 513 en een deel van nr. 508, zijnde de halve
dreef ten noorden voor zover deze koop strekt; samen groot ca. 2 bunders, 77 roeden en 30 ellen.

De veiling vond plaats in twee tranches, de eerste op 15 oktober 1857 in de herberg van Pieter de Bakker te
Steenbergen en de tweede en beslissende op 29 oktober daaropvolgend in het Hof van Holland van Henricus
Stoffelen, eveneens te Steenbergen. Er waren diverse gegadigden. Uiteindelijk bood Johannes van den Boom,
negotiant te Bergen op Zoom, voor het gehele complex fl. 17.000. Hoewel dit aanzienlijk meer was dan Henrichs
ervoor had betaald wees deze het bod af. De verkoop ging niet door. 1070
In de zomer van 1860 werd het slot Padmos gesloopt. Het is onbekend waarom. Op 12 september 1860 werden in
opdracht Antonius Henrichs de restanten (deur- en raamkozijnen, balken, ribben, planken, stenen, ijzer e.d.)
publiekelijk geveild. De opbrengst was fl. 483,95. Er waren 26 kopers. 1071
Antonius Henrichs overleed in Bergen op Zoom op 18 december 1889. Zijn echtgenote was daar reeds op 22 mei
1872 gestorven. Hun erfgenamen verkochten het landgoed Padmos op 18 augustus 1890 aan Jacobus Johannes
van Loon (zie verderop). 1072 Het leverde fl. 7.580 meer op dan Antonius Henrichs ervoor had betaald.
1069

1070
1071

1072

Buurman d’Ennetières is identiek met Camille Frederic d’Ennetières. Hij was eigenaar van de boerderij die
in 1629 waarschijnlijk is omschreven als “De Sweepe” (MHC, ora Steenbergen, inv. 1518, fol. 135 v, 16-41629). Op 19-3-1821 is hij vermeld als grondeigenaar, wonend te Doornik. De genoemde boerderij met 80
gemeten en 271 roeden zaai- en weiland werd toen voor fl. 500 per jaar verpacht aan Wouter de Keizer uit
Halsteren (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 233, akte nr. 245).
MHC, not. arch. Bergen op Zoom, inv. 1308, aktes nr. 267 en 270.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 412, akte nr. 646, 12-9-1860. De kopers waren (in alfabetische volgorde):
Gerrit van Aken, de weduwe van Cornelis van Bavel, Piet de Bakker, Cornelis van Eekelen, Jan van den
Enden, Jacobus van Heer, Rochus van Heer, Willem Heijmans, Frans Helmons, Robbert de Hoeij, de weduwe
van Wijnand Iriks, Jacobus Janssen, Cornelis Koolen, Cornelis Mangelaars, Jan Mol, Gerrit Otgens, Gerrit
de Ron, Cornelis de Rooy, Johannes Scheepers, Cornelis Schoen, Willem van Tichelen, Willem Voormeulen,
Adriaan Wijnen, Piet Wijnen, de weduwe van Adriaan de Wit en Geert van Zundert. In het archief van het
Kadaster is vermeld dat het huis dat op het kasteelterrein van Padmos was gebouwd in 1861 is omschreven
als gesloopt.
Idem, inv. 468, akte nr. 154 en 156, resp. 4-8-1890 en 18-8-1890. Namens de erfgenamen compareerden voor
notaris Petrus Hubertus Loven de volgende personen:
• Antonius Elisabeth Asselbergs, uit eigen hoofde en als vader en voogd van de kinderen, voortgekomen
uit zijn huwelijk met wijlen Josephina Johanna Maria Henrichs, te weten: Arnoldus Theresia Emilius
Cornelis Asselbergs, Anna Antoinetta Lucia Philomena Asselbergs en Isabella Johanna Lucia Maria
Asselbergs.
• Henricus Laane, in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met Emilia Isabella Maria Henrichs en
als toeziend voogd van de genoemde minderjarige kinderen van Antonius Elisabeth Asselbergs.
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Van Loon
Op 18 augustus 1890 kwam het landgoed Padmos tijdens een publieke verkoop in de herberg van Christiaan
Wijnen te Steenbergen voor een bedrag van fl. 18.650 in het bezit van Jacobus Johannes van Loon, burgemeester
van Steenbergen. 1073 Het landgoed werd omschreven als een hofstede met bijbehorende bossen, bouw- en
weilanden en dreven, tezamen groot 23 hectaren, 84 aren en 40 centiaren. Bij de koop hoorde de volgende kaart:

De ligging van de door J.L. van Loon gekochte percelen van Padmos in 1890, bezien vanuit het westen.
Aan de noordoostzijde was het grondbezit begrensd door de Boomvaart. Links werd de grond vermeld die
eigendom was van de heer E. Vermeulen en onderin de grond van de heer Cuypers. 1074 Aan de zuidoostzijde werd
het grondbezit van Van Loon op Padmos begrensd door de Oudlandse Watergang.
Een uitvergroot, beter leesbaar fragment van deze kaart is als volgt:

•

1073

1074

Johannes Eugenius Diedericus Vergroesen, secretaris van de gemeente Bergen op Zoom, als gemachtigde
van Elisabeth Asselbergs, eerder weduwe van Petrus Johannes Maria Henrichs en thans [sinds september
1881] echtgenote van Johannes Antonius Henrichs, uit eigen hoofde en als moeder en voogdes van haar
kinderen uit haar eerste huwelijk, te weten Maria Theresia Antoinetta Henrichs en Josephina Antonetta
Eleonora Henrichs. Zij werd bijgestaan door haar tweede echtgenoot, die tevens optrad als mede-voogd
van de genoemde minderjarige kinderen.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 468, aktes nr 154 en 156, resp. van 4-8-1890 en 18-8-1890. Jacobus
Johannes van Loon werd eigenaar van de percelen grond die kadastraal werden omschreven als Steenbergen
sectie Q, nrs. 500 t/m 535 plus de percelen nrs. 739 en 787. Op de veiling was de verkoop ingezet voor een
bedrag van fl. 12.750. Geveild werden drie afzonderlijke clusters van het landgoed.
Vermoedelijk stond de grond aan de westzijde toen nog op naam van de in 1884 overleden Cornelis
Ludovicus Antonius (Louis) Cuypers en kwam hierin pas verandering na het overlijden van diens weduwe
in 1899.
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In de omschrijving werd niet meer gerept over een herenhuis of slot dat immers in 1860 was gesloopt. 1075 Het
terrein waarop het slot ooit stond (genummerd als 787) was in 1890 als tuin in gebruik. Binnen het grachtenstelsel
zijn twee perceeldelen (genummerd als 515 en 787) afgebeeld, respectievelijk een boomgaard (groot 177 roeden)
en een tuin, omschreven als Padmos (groot 294 roeden).
In de slotgracht (genummerd als 518) stond toen nog water. De toegangsbrug over de gracht lag er nog. De
aftakking van de gracht tussen de percelen 515 en 787, ook afgebeeld door Adan en Van Diepenbeek in 1805, was
nog intact. De boerderij is afgebeeld op perceel nummer 519; aan de westzijde daarvan, op perceel nummer 519
a, lag een tuin, waarschijnlijk een moestuin. De zuidoostzijde van het complex grensde aan de Oudlandsche
Watergang.
Vanaf 27 juli 1904 bezat Jacobus Johannes van Loon de vrijwel aaneengesloten landgoederen Ekelenberg en
Padmos. Dit gecombineerde eigendom was in de geschiedenis van deze landgoederen niet eerder voorgekomen.
Voor biografische bijzonderheden over de nieuwe eigenaar en zijn familie wordt verwezen naar hoofdstuk 1.4. Op
13 juli 1923 werd het landgoed Padmos door de familie Van Loon ondergebracht in de Steenbergse Maatschappij
tot Exploitatie van Onroerende Goederen NV (later BV) die hun eigendom was. Deze rechtspersoon verkocht het
landgoed op 27 oktober 1983 aan de Stichting Het Noordbrabants Landschap (kortweg: Brabants Landschap); zie
voor deze stichting eveneens hoofdstuk 1.4.

1075

Het kasteelterrein is kadastraal aanvankelijk omschreven als Steenbergen sectie Q nr. 516. In 1861was het
nummer gewijzigd in 769 en in 1890 in 787.
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Samenvattend overzicht van de eigenaren van het landgoed Padmos
Vanaf de 15de eeuw kunnen, samenvattend, de volgende eigenaren van het landgoed Padmos worden vermeld, met
de aantekening dat de territoriale afbakening van het landgoed aan veranderingen onderhevig was: 1076
Periode of datum 1077
Eerste helft 15de eeuw
Tweede helft 15de eeuw
Begin 16de eeuw
Ca. 1515
22-04-1522
Najaar 1535
Ca. 1551-1555
1555-1560
1560-1580
24-03-1580
Mei 1602

02-08-1632

Verm. tussen 1632 en 1511-1635
15-11-1635 tot 14-12-1635
Vanaf 14-12-1635
24-11-1649
16-04-1651
Ca. oktober 1679
Ca. oktober 1718
05-12-1733
28-03-1750
16-02-1778
26-07-1788
18-09-1793
29-06-1797
06-12-1797
31-05-1817
15-02-1836

10-06-1850
18-08-1890
20-03-1916
1076

1077

Eigenaar
mog. Willem Coelgheenens sr.
verm. Willem Coelgheenens jr.
Willem Coelgheenens jr. voor 50 % en Willem van Immerseel sr. (door zijn
huwelijk met Maria Draeck) voor 50 %
de weduwe van Willem Coelgheenens jr. (Catharina Knopper) voor 50 % en
Willem van Immerseel sr. voor 50 %
Willem van Immerseel sr. voor 100 %
Willem van Immerseel jr.
Helena Ruychrock van de Werve, weduwe van Willem van Immerseel jr.
Jacob van Cats
Adriaan Lieven Imanse van der Lisse
Jan Adriaanse van der Lisse (voor 50 %) en Levina van der Lisse en haar
echtgenoot Nicolaes Janse de Huybert (voor 50 %)
de erfgenamen van Jan Adriaans van der Lisse voor 50 %; na het overlijden van
Levina van der Lisse (in 1626) kwam de overige 50 % in het bezit van Catharina
de Huybert (gehuwd met Jacques Dallens) en daarna (verm. in oktober 1630) van
hun dochter Johanna Dallens
door afsplitsing van een deel van het landgoed (afkomstig uit het bezit van de
erfgenamen van Jan Adriaans van der Lisse) werden diverse personen eigenaren
van diverse percelen; het resterende deel (50 %) bleef eigendom van Johanna
Dallens
Johanna Dallens en Cornelis Cornelissen Padtmos, ieder voor de helft
Johan Dallens en Cornelis Cornelissen Padtmos, ieder voor de helft
Cornelis Cornelissen Padtmos voor 100 %
Reijnout Veenhuijsen; koop geannuleerd; Cornelis Cornelissen Padtmos bleef
eigenaar
Adriaen van Berckel
Pieter van Berckel
Engelbrecht (Embrecht) van Berckel
Anthony Willem van Sorgen
Zacharias Christiaan Stuten I
Zacharias Christiaan Stuten II
idem (voor de helft) en Adrianus Stuten (voor de helft)
Zacharias Christiaan Stuten II weer volledig
Petronella Jacoba van Hoogstraten, weduwe van Zacharias Christiaan Stuten II
Hendrik Adriaan Anemaet
Rupertus Willem Wijnmalen
afsplitsing van diverse percelen met een omvang van 53 gemeten, overwegend
gekocht door Petrus Josephus Cuypers; het restant (ca. 56 gemeten ofwel 23
hectaren) bleef eigendom van Rupertus Willem Wijnmalen
Antonius Henrichs
Jacobus Johannes van Loon
de erven van Jacobus Johannes van Loon

De eigenaren van diverse afgekoppelde percelen van het oorspronkelijke landgoed Padmos blijven in dit
overzicht buiten beschouwing. Dit geldt bijvoorbeeld voor diverse bospercelen van Padmos die op 2-8-1632
in het bezit kwamen van verscheidene eigenaren, voor de percelen in de polder Nieuw Cromwiel die vanaf
15 februari 1836 geen deel meer van het landgoed uitmaken (en daar ook in semantische zin niet meer toe
werden gerekend, anders dan eeuwenlang het geval was) en voor de bospercelen die (langs uiteenlopende
wegen) eigendom werden van Staatsbosbeheer en die overwegend zijn te herleiden tot de afkoppeling die op
2-8-1632 plaatsvond.
De genoemde exacte data verwijzen meestal naar de data van verwerving via koop of vererving en veelal niet
naar de data waarop het landgoed werd overgedragen c.q. in gebruik werd genomen.
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13-07-1923
27-10-1983

de Steenbergse Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed NV (later BV),
eigendom van de familie Van Loon
de Stichting Het Noordbrabants Landschap

Verreweg de meeste (mannelijke) eigenaren van het landgoed Padmos speelden een veelal belangrijke rol in het
openbaar bestuur (ruimer: het publieke domein) van de staat waarin het landgoed was gesitueerd (respectievelijk
de Habsburgse Nederlanden, de Republiek der Verenigde Nederlanden en het Koninkrijk der Nederlanden),
overigens meestal gecombineerd met lucratieve zakelijke particuliere activiteiten. 1078 Zij vervulden functies als
raad, schepen, burgemeester, thesaurier, weesmeester en dijkgraaf. Dit gold voor Willem Coelgheenens sr., Willem
Coelgheenens jr., Willem van Immerseel sr., Willem van Immerseel jr., Adriaan Lieven Imanse van der Lisse, Jan
Adriaanse van der Lisse, Nicolaes Janse de Huybert, Johan Dallens, Adriaen van Berckel, Pieter van Berckel,
Engelbrecht van Berckel, Adrianus Stuten en Jacobus Johannes van Loon. Enkele eigenaren dienden het openbaar
bestuur vanuit een ambtelijke functie. Dit gold voor Hendrik Adriaan Anemaet (inspecteur der Domeinen) en
Rupertus Willem Wijnmalen (directeur van een postkantoor). Eigenaren met een andersoortige beroepsmatige
achtergrond zijn Cornelis Cornelissen Padtmos (landbouwer), Reijnout Veenhuijsen (marine-kapitein) (maar zijn
verwerving van Padmos werd uiteindelijk niet gerealiseerd), Anthony Willem van Sorgen (landmeter en
koopman), vader en zoon Zacharias Christiaan Stuten (die elk als vestingbouwkundig ingenieurs een glanzende
carrière maakten en daarmee uiteraard ook het publieke domein betraden) en de winkelier Antonius Henrichs. 1079
Alle eigenaren waren in economische zin vermogend, zeker bij de koop van het landgoed. Over hun motieven om
het te verwerven kan slechts worden gespeculeerd. Een combinatie van status- en economische overwegingen zal
in de meeste gevallen aan de koop ten grondslag hebben gelegen. Met het bezit kon glans worden gegeven aan
hun maatschappelijk aanzien, maar het was zeker ook uit beleggingsoogpunt de moeite waard (door
pachtinkomsten en de opbrengst van houtverkoop), al kon het landgoed door exogene determinanten (zoals
natuurrampen en oorlogen of oorlogsdreiging) aanzienlijk in waarde dalen.
De eigenaren van Padmos waren uit uiteenlopende geboorteplaatsen afkomstig: Antwerpen, Bergen op Zoom,
Doornik, Lage Zwaluwe, Maastricht, Rotterdam, Schans de Voorn, Steenbergen, Tholen (stad), Zaamslag en
Zierikzee.
Het kwam vaak voor dat eigendomstransities zich in familieverband voltrokken. In de volgende tijdvakken kwam
c.q. bleef het landgoed door vererving of koop in het bezit van bloedverwanten:
• (vermoedelijk) eerste helft 15de eeuw tot 1560.
• 1560-1635.
• 1651-1732.
• 1750-1817.
• 1890-1983.
In de geschiedenis van Padmos speelden vooral de geslachten Coelgheenens, Van Immerseel, Van der Lisse, Van
Berckel, Stuten en Van Loon een sleutelrol. Leden van de laatstgenoemde familie hadden het landgoed het langst
in hun bezit (93 jaar), gevolgd door het Rotterdamse regentengeslacht Van Berckel (81 jaar).

1078

1079

Hendrik Adriaan Anemaet bezat Padmos in vier opeenvolgende staatsrechtelijke constellaties: de Bataafse
Republiek, het Koninkrijk Holland, het keizerrijk Frankrijk en het Koninkrijk der Nederlanden.
Het is niet duidelijk welke beroepsmatige functies werden vervuld door Jacob van Cats.
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Anno 2012 is de verhoging (en bolling) van het perceel waarop het slot is gebouwd (het kasteelterrein) nog goed
zichtbaar. De voormalige omringende slotgracht tekent zich nog duidelijk in het landschap af, al is deze vrijwel
dichtgeslibd.

Het verhoogde kasteelterrein van het landgoed Padmos anno maart 2012. Op de voorgrond een deel van de
dichtgeslibde slotgracht aan de noordoostzijde.

Het toegangspad naar Padmos anno juli 2012, gezien vanaf het kasteelterrein richting Boomdijk.
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Een deel van de polder Nieuw Cromwiel anno juli 2002 gezien vanaf de Boomdijk, met de grond die
eeuwenlang bij het landgoed Padmos hoorde; achterin de beboomde Groenendijk.

Een deel van het landgoed Padmos toen het nog verboden gebied was.
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Ten zuiden van de Oudlandse Watergang (zuidwestelijk van de Boomdijk en zuidoostelijk van de
Moerstraaatseweg) ligt het deel van het Oudland dat vanouds wordt omschreven als “De Krabben”. Diverse
percelen daarvan hebben ooit (vooral in de 17 de eeuw) behoord tot het landgoed Padmos.
In 1805 vervaardigden Adan en Diepenbeek van “De Krabben” de volgende afbeelding: 1080

De Krabben in het Oudland te Steenbergen anno 1805.
Van de perceelindeling in De Krabben, met vermelding van de eigenaren, is een kaart bewaard gebleven uit 1639,
getekend door de landmeter Adriaen Lambrechtse Bruyncruijs, gekopieerd door de landmeter Nicolaes Vinck in
1677 en nog eens gekopieerd door D.W.C. Hattinga in 1746. 1081

1080
1081

MHC, Beeldbank, GAS 1013 nr. 43.
NA, 4.OSK, B35 II-13. Het gebiedsdeel “De Krabben” omvatte in 1639 162 gemeten en 102 roeden en was
verkaveld in 38 percelen.
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2.3 De hoeve Padmos
Op het terrein dat later het landgoed Padmos werd genoemd stond oorspronkelijk geen slot, maar uitsluitend een
boerenhuis met bijbehorende landen en bossen. Pas in de archivalia betreffende de 16 de eeuw treffen we een
onderscheid aan tussen het slot Padmos en de aan de zuidoostzijde daarvan gelegen boerderij. Betrouwbare
gegevens over de bewoning en verpachting van de boerderij zijn pas beschikbaar vanaf het jaar 1545. Een
systematisch overzicht daarvan kon uit de overgeleverde archivalia vanwege velerlei hiaten niet worden
samengesteld. Vaststaat dat de hoeve in de eerste helft van de 16de eeuw werd gepacht door Cornelis de Brabander.
Na diens overlijden deed zijn zoon Jan afstand van de pacht ten gunste van zijn minderjarige broers en zusters.
Dat gebeurde op 28 maart 1545. Hun voogd (Jan Mertszn. Moelener) beloofde geen goederen van de boerderij te
verhuren zonder toestemming van de eigenaar, ridder Willem van Immerseel junior. Tevens stelde hij zich borg
voor de betaling van de pachtsom.
In het najaar van 1549 werd de boerderij bij Padmos door jonker Willem van Immerseele verpacht aan Gheerde
Willemss onder de volgende voorwaarden: 1082
a. De pacht geldt voor zeven jaren, ingaande half maart 1550.
b. De pacht bedraagt 27 pond Brabants per jaar, ieder jaar te betalen op half maart.
c. Indien de pachter zijn huur niet op tijd betaalt mag de jonker de hoeve weer aan zich trekken, zonder
“tegenzeggen” van de pachter [deze kan dit dan niet bestrijden].
d. Het opper- en het dijkland worden verhuurd zoals ze erbij liggen zonder dat de jonker de juiste maat
behoeft op te geven.
e. Zonder toestemming van de jonker is onderverhuur verboden.
f. Alle vruchten en stro moeten in de schuur of op de mesthoop worden gebracht [dit was in het belang van
de eigenaar; als de pachter nalatig was kon hierop beslag worden gelegd].
g. De pachter mag jaarlijks hoogstens een of twee gemeten als vlasland onderverhuren, anders verliest hij
zijn pachtrecht.
h. De pachter moet het dak van de hoeve onderhouden en hiervoor jaarlijks 200 [koren]schoven leveren.
i. Tevens moet hij de muren en het houtwerk van het huis onderhouden.
j. De pachter heeft geen zeggenschap over het opgaand hout en de stronken, uitgezonderd de snoei van de
wilgenpoten en al het elsenhout (uitgezonderd hetgeen rondom de “Heyblock” staat).
k. De pachter moet jaarlijks vier reizen met paarden en wagen naar Antwerpen en twaalf reizen naar Bergen
op Zoom maken, zonder hiervoor iets te krijgen. Dit zal niet geschieden in de oogst- en zaaitijd. De
voerman en de paarden zullen bij reizen naar Antwerpen op kosten van de jonker gevoed worden.
l. Bij nieuwe werken aan de hoeve moet de pachter de bouwmaterialen aanvoeren.
m. De pachter moet de jonker jaarlijks een vette hamel [een mannelijk schaap], twee koppels kapoenen
[hanen] en vier stenen [een gewichtseenheid, doorgaans met een waarde van 2,82 kilogram] vlas
schenken.
n. De vrouw van de pachter krijgt ieder jaar van de jonker een nieuwe doek.
o. De pachter mag 10 gemeten dijkland en 8 gemeten opperland inzaaien mits hij 24 stuivers per gemet voor
het dijkland en 13 stuivers per gemet voor het opperland betaalt. Deze landen mogen worden ingezaaid
met zomer- en wintergewassen.
p. Bij het verlaten van de hoeve moet de pachter 400 schoven tarwestro, 400 schoven roggestro, 700 schoven
haverstro, 8 wannen [manden] kaf en een tevoren afgesproken hoeveelheid mest achterlaten.
De belangen van de eigenaar werden op tal van manieren geborgd. De pachter diende voor verscheidene
“herendiensten” beschikbaar te zijn. Het is plausibel te veronderstellen dat deze condities al eerder en ook later
van toepassing waren. De genoemde condities waren destijds in Steenbergen gebruikelijk. Enkele voorbeelden.
Op 21 april 1507 werd een boerderij in het Oudland verpacht met 42 gemeten grond. Tot de plichten van de pachter
behoorden: 1083
• Het jaarlijks op zijn kosten dekken van het dak van de boerderij met 200 schoven.
• Het betalen van de voeding van werklieden die in opdracht van de eigenaresse werkzaamheden aan de
hoeve uitvoeren.
• Het jaarlijks vier maal vervoeren van de eigenaresse en haar gezelschap naar Bergen op Zoom en
tweemaal naar Antwerpen.
Toen deze boerderij op 2 oktober 1546 nog eens werd verpacht golden dezelfde condities, met uitzondering van
de laatstgenoemde, maar uitgebreid met de volgende: 1084
1082
1083
1084

MHC, ora Steenbergen, inv. 1508, fol. 718 v, najaar 1549; Van Bree, 1972, p. 16-17.
Idem, inv. 1507, fol. 37.
Idem, inv. 1508, fol. 670 v.
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Het jaarlijks leveren van twee koppels vette kapoenen. 1085
Het bekostigen van het onderhoud van de gebouwen.
Het beschikbaar stellen van “de kamer” [het mooiste vertrek] van de boerderij en van de paardenstal aan
de verpachter of diens gemachtigde indien deze de boerderij bezoeken.
• Het huren van een ander perceel grond te Steenbergen tegen een bepaalde prijs.
• Het laten liggen van mest ter waarde van fl. 4 bij het verlaten van de hoeve.
Op 22 oktober 1547 werd een boerderij met 73 gemeten grond in de Oude Heyepolder te Steenbergen verpacht.
Samengevat diende de pachter: 1086
• Jaarlijks twee schapen bij de eigenaar in Zierikzee te bezorgen, tegelijk met het voldoen van de pachtprijs.
• Idem 20 pond boter.
• Het traktement van de dijkgraaf dat betrekking had op het pachtperceel te betalen.
• Idem de cijns die op de grond rustte.
• Het onderhoud van het [boeren]huis te betalen.
• Nieuwe opstallen te bouwen indien deze door zijn schuld zouden afbranden. Mochten de opstallen buiten
zijn schuld afbranden dan kwam de schade voor rekening van de verpachter.
Toen op 10 december 1547 een boerderij in het Oudland werd verpacht, werd aan de destijds gebruikelijke
condities toegevoegd dat de pachter “gezag” had over over het essen- en zachthout maar niet over het eikenhout.
Over de verkoop daarvan kon alleen de eigenaar beslissen. Eikenbomen droegen betekenisvol aan de waarde van
de boerderij bij. De pachter accepteerde overigens de verplichting om een deel van de grond (omschreven als “de
grote beemd”) te doen bebossen. 1087
Op 14 januari 1548 verpachtte ridder Willem van Immerseel jr. voor de gebruikelijke periode van zeven jaren de
boerderij Noorwegen, behorende bij de hofstede Steenhuysen. Samengevat golden de volgende voorwaarden: 1088
• De pachter heeft geen gezag over het opgaande hout, uitgezonderd het wilgensnoeisel.
• Hij moet jaarlijks 25 wilgenpoten planten.
• Hij heeft geen gezag over het Steenhuys [het herenhuis naast de boerderij] en over de boomgaard.
• Een deel van het terrein (ca. 3 gemeten aan de “Hooge Heyninge”) is voor de pachter niet beschikbaar.
• De pachter dient het boerenhuis te onderhouden.
• De pachter zorgt voor de aanvoer van bouwmaterialen in het geval van verbouwingen.
• De pachter is verplicht om op zijn kosten de eigenaar soms [niet nader gedefinieerd] uit Antwerpen met
paard en wagen op te halen. 1089
• De pachter dient jaarlijks twee koppels kapoenen te schenken.
• Hij dient jaarlijks gedurende twee dagen [niet nader omschreven] werkzaamheden voor de verpachter te
verrichten.
Toen op 29 juni 1549 een boerderij met maar liefst 140 gemeten grond te Kruisland werd verpacht accepteerde de
pachter onder meer de volgende voorwaarden: 1090
• De eigenaar mag zijn “vruchten” [geoogste gewassen] in de schuren en de zolder van de pachter leggen.
• De pacht dient te Antwerpen betaald te worden.
• De pachter levert aan de eigenaar 50 veertellen tarwe (waarvan de waarde tot 27 stuivers per veertel mag
worden gekort op de pachtsom) en 50 veertellen gerst (waarvan de waarde tot 12 stuivers per veertel mag
worden gekort op de pachtsom). 1091 Deze granen dienen aan boord van een schip geleverd te worden.
• De pachter moet de eigenaar tweemaal per jaar dienen met paard en wagen.
• Hij dient het boerenhuis op zijn kosten onderhouden.
• De eigenaar heeft het recht om de jonge meekrap die nog in de grond ligt te laten zitten zolang hij wil.
• Na het verstrijken van de pachttermijn dient de pachter de mest ter waarde van de mest die aan het begin
van de pachttermijn aanwezig was te laten liggen dan wel te betalen. Deze waarde wordt door “goede
mannen” vastgesteld.
1085

1086
1087
1088
1089

1090
1091

Het kwam toen vaker voor dat het leveren van klein wild behoorde tot de plichten van een pachter. Toen op
7-9-1518 de boerderij De Warande werd verpacht behoorde het tot de verplichtingen van de pachter om aan
de eigenaar en diens heer jaarlijks te leveren: 32 koppels konijnen, 34 koppels veldhoenderen en 15 hazen.
Mocht het leveren van konijnen niet mogelijk zijn dan konden deze vervangen worden door even zoveel
veldhoenderen (MHC, ora Steenbergen, inv. 1708, fol. 7).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1508, fol. 690 v.
Idem, fol. 692 v.
Idem, fol. 694 v.
Deze verplichting gold toen ook voor de pachter van Padmos. Willem van Immerseel kon dus kiezen door
wie hij zich van Steenbergen naar Antwerpen en terug liet vervoeren.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1508, fol. 716.
Een veertel (een inhoudsmaat voor vloeistoffen en droge waren) omvatte destijds ca. 80 liter.
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De eigenaar levert jaarlijks een jong varken dat door de pachter vetgemest moet worden en geleverd op
Sint Maarten (11 november). Zo niet, dan dient de pachter fl. 6 te vergoeden.

Veel latere pachtcontracten betreffende de Padmoshoeve, inclusief de namen van de pachters, gingen verloren. De
veronderstelling van Bosters dat de hoeve in 1550 werd gepacht door Domus Cornelisse Padmos is vermoedelijk
niet juist. 1092 Deze werd toen weliswaar omschreven als Domus Cornelisse op ’t Padmos, maar daar kan niet uit
worden afgeleid dat hij daar toen pachter was. Vaststaat dat de Padmoshoeve in 1550 werd gepacht door Gheerde
Willemss (zie terug) en zeker is ook dat Domus Cornelisse op ’t Padmos in 1550 pachter was van de boerderij “de
Steenput” in het Oudland. 1093
In 1569 is Machiel Lenertszn. (ook omschreven als Michael opt Pathmos) als pachter van de Padmoeshoeve en
belastingplichtige in het Oudland vermeld. 1094 Hij bewerkte toen op Padmos 41 gemeten land in het Oudland en
30 gemeten in het Nieuw Kromwiel, waarvan de totale waarde werd geschat op fl. 3603 en 12 stuivers. Ook in
1574-1575 is hij (omschreven als Machiel opt Paddemoes) belastingplichtige te Steenbergen en vermoedelijk nog
steeds pachter van de Padmoshoeve. Op het desbetreffende kohier wordt overigens als belastingplichtige ook
vermeld: Domis opt Paddemoes, wonend op de “Singhel” van de stad Steenbergen. 1095 Vermoedelijk maakten de
oorlogsomstandigheden het in de laatste twee decennia van de 16 de en de eerste twee decennia van de 17de eeuw,
al dan niet incidenteel, niet goed tot onmogelijk om de Padmoshoeve rendabel te exploiteren c.q. te verpachten.
In de periode 1603-1606 (en mogelijk eerder en later) werd de hoeve gepacht door Cornelis Adriaanse Padmos. 1096
In 1605 werd hij gedwongen om diverse bezittingen (waaronder veldvruchten, paarden en koeien) te verkopen
teneinde aan zijn pachtverplichtingen te kunnen voldoen. Hij zag kans om de pacht voort te zetten. 1097
Vaststaat dat Cornelis Cornelissen Padtmos eind 1635 (en vermoedelijk al eerder) pachter van de boerderij was
(zie hoofdstuk 2.2). Mogelijk trad hij in de voetsporen van zijn vader. 1098 Op 26 mei 1623 was namelijk ene
Huybregt N.N., arbeider, gewoond hebbend bij Cornelis Crijnse op Padtmos, belastingplichtige in het Oudland te
Steenbergen. 1099
Tot de bewaard gebleven 17de eeuwse contracten betreffende de Padmoshoeve behoort de verpachtingsakte van
18 maart 1664. De toenmalig eigenaar, Adriaen van Berckel, verhuurde de boederij voor een periode van de
gebruikelijke zeven jaren ingaande 1 oktober 1664 aan Adriaen Jacobsen [Huysman]. Diens schoonvader Gillis
Jansen Wagemaker stelde zich hiervoor op 13 augustus 1664 borg. 1100 De pachtprijs bedroeg fl. 7 per gemet. Het
landgoed Padmos omvatte toen in toaal 92 gemeten en 109 roeden, verdeeld over 50 gemeten en 236 roeden in het
Oudland en 41 gemeten en 173 gemeten in de polder Nieuw Cromwiel. Verpacht werden het boerenhuis met
schuur en bakkeet en 59 gemeten en 57 roeden grond, waarvan het leeuwendeel in laatstgenoemde polder lag.
Overeengekomen werd dat de opbrengst van de reeds ingezaaide gewassen aan de pachter ten goede zou komen.
Deze diende hiervoor en voor de aanwezige mest in de mestput eenmalig fl. 408 en 13 stuivers te betalen.
De verplichtingen van de pachter werden als volgt omschreven:
• Het land dient “loffelijk” te worden bewerkt door het te bezaaien met goed zaad, het onkruidvrij te
houden, het op zijn tijd te braken [braak te laten liggen] en te bemesten.
• Greppels, sloten, watergangen en wegen dienen zoals gebruikelijk met het oog op schouwing [door of
namens de dijkgraaf] schadevrij te worden gehouden.
• Voor de verkoop van veldvruchten, stro en mest is toestemming vereist van de verpachter.
• Idem voor het insteken, scheuren of breken van weilanden.
• De percelen bouw-, hooi- en weiland dienen te blijven zoals ze nu zijn.
• Het boerenhuis en de schuur moeten goed worden onderhouden, water- en winddicht (“drij latten onder
ende drij latten boven”).

1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100

Bosters, 2012 b, p. 37-38.
Idem.
MHC, oga Steenbergen, inv. 2092 (fol. 22 v) en 2093 (ongefol.).
Idem, inv. 2097. Hij is waarschijnlijk identiek met Domus Cornelisse Padmos (Bosters, 2012 b, p. 38).
Hij is een zoon van Adriaan Cornelisse Padmos (zie Bosters, 2012 b, p. 39).
MHC, ora Steenbergen, inv. 1717, fol. 92, 10-10-1605; idem, fol. 176-177, 14-3-1606.
Bosters (2012 b, p. 38) vermeldt dat Cornelis Crijnse Padmos in 1617 bewoner was van de Padmoshoeve.
MHC, oga Steenbergen, inv. 2122.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1634, fol. 146-150 v. Adriaen Jacobsen huwde met Catalijntje Gillis, dochter
van Gillis Jansen Wagemaker en waarschijnlijk Janneken Pieters. Het paar liet in Steenbergen twee kinderen
geref. dopen: Jacobus (18-2-1663) en Janneken (15-6-1664). Deze zullen op Padmos hebben gewoond.
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De pachter dient beschikbaar te zijn om de verpachter en diens familie met paard en wagen te vervoeren
van Prinsenland [Dinteloord] naar Steenbergen en omgekeerd. 1101
Hij dient indien dit wordt verlangd de eigenaar en zijn huisvrouw gedurende hun verblijf op Padmos met
paard en wagen of met de koets van de eigenaar te vervoeren.
Hij dient hen zondags in Steenbergen naar de [gereformeerde] kerk te vervoeren.
Het is de eigenaar toegestaan om gedurende diens verblijf op Padmos gewassen uit de tuin van de pachter
te eten, zoals rapen, peen, kolen, erwten en bonen.
Als de eigenaar geen dienstmeid heeft meegebracht, dient de pachter zijn dienstboden beschikbaar te
stellen.
De pachter heeft geen zeggenschap (“gezag”) over de boomgaard rondom het boerenhuis; hij mag alleen
gebruik maken van de boomgaard achter de schuur.
De pachter heeft geen zeggenschap over al het opgaande of ander hout op het landgoed, maar dient wel
te bewaken dat het niet beschadigd wordt.
Hij dient de vruchten uit de boomgaard van de eigenaar te plukken en bij deze te bezorgen. 1102
Indien de boomgaard van de eigenaar met gras is ingezaaid dient de pachter dit gras te maaien. Hij mag
daar dan over beschikken. Dit geldt ook voor het gras op bepaalde [in de akte precies omschreven] andere
plaatsen op het landgoed, mits het hout en de plantsoenen niet beschadigd worden.
Na beëindiging van het pachtcontract dient evenveel mest te worden achtergelaten als er bij het begin van
het contract was. Voorts dient de pachter 5 gemeten en 86 roeden braakland achter te laten; hem zullen
de kosten van het ploegen en “grippen” van dit land door de eigenaar of een volgende pachter vergoed
worden.
Na beëindiging van het pachtcontract dient de pachter de zaailanden in de stoppeltijd [na de graanoogst]
te verlaten, de weilanden met Sint Maarten (11 november) en de opstallen [uiterlijk] in mei
daaropvolgend.
De pachter dient bij vertrek alle hekken en andere omheiningen intact te laten.

Op 11 juli 1670 kwamen Van Berckel en Huysman overeen de pacht onder dezelfde condities, eveneens voor fl. 7
per gemet, met zeven jaren te verlengen, ingaande 1 oktober 1671. 1103 Aan dit contract kwam eerder een einde
dan de bedoeling was. 1104 Op 16 mei 1674 sloot Van Berckel een pachtcontract met Marinus Laureijssen voor de
duur van zeven jaren, ingaande 1 oktober 1674. 1105 Ook deze pachter betaalde fl. 7 per gemet. De pachtcondities
bleven onveranderd. 1106 Dit gold (op enkele bescheiden uitzonderingen na) ook voor de verpachting van de
boerderij door Pieter van Berckel ingaande 1 oktober 1686 aan Hendrick Anthonissen de Jongh. 1107 De omvang
van de gepachte grond in de polder Nieuw Cromwiel bedroeg toen 52 gemeten. De pachtprijs voor het gehele
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Van Berckel woonde in Rotterdam. Het is niet bekend of hij ook in Prinsenland over een woning beschikte;
vermoedelijk was dit niet zo. Vermoedelijk verplaatste hij zich van Rotterdam per schip naar Prinsenland en
liet hij zich van daaruit per koets vervoeren naar Steenbergen. Dit hield mogelijk verband met de
bevaarbaarheid van de Steenbergsche Vliet.
Niet omschreven is dat de pachter hiervoor naar Rotterdam diende te reizen.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1635, fol. 20 e.v..
Huysman is waarschijnlijk identiek met Adriaen Huijsman die in 1675 is omschreven als behorend tot de
categorie “arbeiders en anderen die daartoe in het Oudland kunnen worden gerekend”. Hij werd aangeslagen
voor fl. 3 en 10 stuivers wegens de betaling van legerlasten (MHC, oga Steenbergen, inv. 2154).
Hij is waarschijnlijk identiek met Marijnis Laewereijs Pachter, vermeld als bewoner van de polder Oudland
te Steenbergen in 1666 (MHC, oga Steenbergen, inv. 1236). Op een kohier betreffende de bewoning van het
Oudland in 1675 is diens naam doorgestreept (idem, inv. 2154); een andere Marinus Laureijssen komt op dit
kohier niet voor. Waarschijnlijk is Marijnis Laewereijs Pachter identiek met Marijnis N.N., wonend “op
Paddemoes int Oudelant”, wiens kind N.N. op 19-3-1678 in Steenbergen werd begraven.
MHC, ora Steenbergen, inv. 1635, fol. 134 v-137 v, 16-5-1674. Voor de reeds ingezaaide gewassen, waarvan
de opbrengst de pachter ten goede kwam, diende deze aan de eigenaar fl. 300 te betalen, inclusief een
vergoeding voor het ploegen.
In juni 1687 omvatte het huishouden van Hendrik Anthonissen de Jongh drie personen boven en vijf onder
de 16 jaar (MHC, oga Steenbergen, inv. 1237). In juni 1695 is hij vermeld met zijn echtgenote Adriaentie
Adolphs, de zonen Hendrik en Jacob (allen boven de 16 jaar), Pieternel N.N. de meid en Lysbeth Gerits
(beiden onder de 16 jaar) (MHC, oga Steenbergen, inv. 1241). Op 25-3-1701 testeerde De Jongh met
echtgenote, omschreven als landman wonend op Padmos (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 58, fol. 160160 v). Na het overlijden van zijn echtgenote testeerde hij nog eens, omschreven als landman in het Oudland
(bron: idem, inv. 58, 28-6-1701, fol. 198). Op het kohier van de plattelandsbevolking van Steenbergen
betreffende het jaar 1701 komt het huishouden van Hendrik Anthonissen de Jongh niet meer voor (MHC,
oga Steenbergen, inv. 1245).
186

boerenbedrijf (inclusief een weiland in het Oudland, gelegen aan de oostzijde van het “noortbos” en een perceeltje
aldaar aan de westzijde van het “planthof” en het “zuytbos”) bedroeg toen fl. 380 per jaar. 1108 De Jongh beschikte
in 1688 over negen “melkbeesten” (koeien) en vier paarden. 1109 Vanaf oktober 1701 werd de pacht van de
Padmosboerderij voortgezet door zijn zoon Anthony Hendrickse de Jongh. 1110 Deze pachtte op 19 mei 1703
aanvullend het “noortbosch” (inclusief de bijbehorende twee dreven en de eikjes voor het slot) plus de nieuwe
boomgaard die westelijk naast de boerderij lag. 1111 Deze aanvullende pacht werd op 13 oktober 1709 voor fl. 60
per jaar voortgezet door Jacob Gijsbrechtse Valckenburgh met wie de weduwe van Anthony Hendrickse de Jongh
was hertrouwd en die reeds (als pachter) op de Padmosboerderij woonde. 1112 De pachter diende:
• Het “noortbosch” te beweiden [vermoedelijk in de betekenis van bemesten] vanaf de rijbaan lopende
langs de nieuw gemaakte vijver [de destijds gebruikelijke benaming voor de gracht] naast de lange
boomgaard tot aan de essenplantage.
• De genoemde rijbaan zodanig af te schutten dat zijn paarden en beesten geen schade konden berokkenen
aan de iepenheg of aan de nieuw gemaakte vijver.
• De rest van het “noortbosch” vanaf de bomen tot aan de “krieckenacker” te “beteulen” en bezaaien. 1113
• Op zijn kosten de benodigde “grippen” [greppels voor de afwatering] op te maken.
• De watering bij het slot schoon te houden.
• Een houten afschutting te onderhouden tussen de vijver en het heultje bij het “slingertie” zodat zijn
beesten niet bij dit “slingertie” konden komen.
• Idem bij de vijver ter wering van zijn paarden en ander vee.
• De nieuwe boomgaard, de twee dreven en de eikjes bij het slot te beweiden.
• Ervoor te zorgen dat zijn paarden en beesten niet op de twee dreven en de eikjes zouden lopen indien de
verhuurder op het slot verbleef.
• Alles te beheren zoals een goed bouwman behoort te doen.
De pachter mocht tot zijn profijt beschikken over het hakhout van de elzen en over enige wilgenpoten aan de
westzijde van de nieuwe boomgaard.
Het valt in de pachtcontracten op hoezeer de rechten van de verpachter werden geborgd en hoe beperkt de rechten
van de pachter waren. De contracten maken ook duidelijk dat het deel van Padmos dat betrekking had op de
landbouw afzonderlijk werd verpacht. Daarbij lag het zwaartepunt gedurende lange tijd in de polder Nieuw
Cromwiel. Daar bevond zich de bij het landgoed behorende vruchtbare kleigrond. Toen dit deel van het landgoed
werd afgekoppeld resteerde de aanzienlijk minder vruchtbare grond in het Oudland. Uit de bewaard gebleven
pachtcontracten kan worden afgeleid dat de pacht van de Padmoshoeve geen betrekking had op de bosbouw. De
verkoop van bomen en van hakhout (schaarhout) werd op een andere wijze geregeld. De pachter van de boerderij
had er geen “gezag” over maar had er wel bemoeienis mee getuige de volgende advertentie in de “Oprechte
Haerlemse Courant” van 4 maart 1673: “Daer werdt een yder bekent ghemaeckt, dat Adriaen Jacobsz. Huysman
[hij was toen de pachter van de boerderij op Padmos], op de Hoeve Padmos, een half uur buyten Steenbergen,
heeft schoon jong Elsen opgaende Plantsoen, van 3, 4, 5, en 6 Duym dick, voor de Borst te meten: Soo iemant
daer van doen heeft, die sal aldaer sijn genoegen konnen bekomen.”
Op 24 februari 1715 werd de Padmosboerderij (het boerenhuis, de schuur, het wagenhuis en de bijbehorende
grond) door Pieter van Berckel verpacht aan Adriaan Adamsen van Dorst. 1114 De ingangsdatum was 1 oktober
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MHC, ora Steenbergen, inv. 1655, 16-11-1688. De pachtprijs bedroeg ook in 1696 fl. 380 per jaar (MHC,
not. arch. Steenbergen, inv. 56, 14-10-1696, fol. 92).
MHC, oga Steenbergen, inv. 1531, fol. 22 v.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 58, 26-10-1701, fol. 239-242. Op 7-9-1709 is Adriaentje Pieterse
Vermeulen vermeld als weduwe van Anthony Hendrickse de Jongh en als moeder van vier kinderen (idem,
inv. 62, fol. 253-253 v).
Idem, inv. 59, 19-5-1703, fol. 211-212. In de akte wordt melding gemaakt van een nieuw gemaakte vijver op
Padmos.
Op 13-10-1709 wordt over de nieuwe boomgaard aangetekend “die nu uytgedaen is” (zie de
volgende noot).
Idem, inv. 62, 13-10-1709, fol. 276-276 v. Hij testeerde te Steenbergen (vermeld als landman op Padmos) op
1-1-1711, legateerde aan de armen van Steenbergen fl. 10 en wees zijn echtgenote aan als zijn erfgename
(idem, inv. 63, fol. 127-128).
Beteulen heeft hier mogelijk de betekenis van telen.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 65, 24-2-1715, fol. 169 t/m 171 v. In 1715 bestond het huishouden van
Adriaan Adamse van Dorst uit zijn vrouw Maeijke N.N., Govert N.N. de knecht (allen boven de 16 jaar) en
Cornelij N.N. de meid en Aart N.N. de koewachter (beiden onder de 16 jaar) (MHC, oga Steenbergen, inv.
1258). In mei 1722, toen het gezin niet meer op Padmos woonde, bestond het uit de genoemde vader en
moeder en de kinderen Adam, Cornelia en Janneke (allen onder de 16 jaar); er behoorden geen
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1715. De pachtprijs bedroeg fl. 380 per jaar. Daar kwam de pacht bij van een perceel land in het Oudland van 7
gemeten à fl. 6 en 15 stuivers per gemet. Het bij de boerderij behorende land werd als volgt omschreven:
• 52 gemeten en [niet ingevuld] ... roeden land in de polder Nieuw Cromwiel.
• Een weide in het Oudland aan de landswatering [anno 2012 de Oudlandse watergang] aan de oostzijde
van het “noortbosch”.
• Een perceeltje land aan de westzijde van de “planthof” en het “zuytbosch” tegen de sloot van de nieuwe
boomgaard, zonder zeggenschap van de pachter over de elzen die aan de kant van die sloot waren geplant.
Het aanvullend gepachte land lag ten noorden van het genoemde weiland en grensde aan de genoemde
landswatering. Vermeld werd dat Van Berckel dit perceel had gekocht van Coenraet Friscus.
De pachtcondities kwamen goeddeels overeen met de vermelde condities die golden in de tweede helft van de 17 de
eeuw, inclusief de erin opgenomen herendiensten.
Aan het contract met Van Dorst kwam een vroegtijdig einde, want op 21 november 1717 werden door Engelbrecht
van Berckel de beide “partijen” ingaande 1 oktober 1718 verpacht aan Joost Adriaensen Veraart, landman in de
polder Oud Cromwiel. 1115 De pachtcondities bleven onveranderd, afgezien van de prijs voor de boerderij die werd
verlaagd tot fl. 370 per jaar. De prijs voor het aanvullend stukje grond van 7 gemeten in het Oudland bleef
ongewijzigd. 1116 Na het overlijden van Joost Adriaensen Veraart (die in Steenbergen werd begraven op 29 april
1720) hertrouwde zijn weduwe, Cornelia Klijne, op 4 februari 1721 met Willem Willemse Verbeeck, die de pacht
van de Padmoshoeve voortzette. In mei 1721 waren er op de boerderij een knecht, een kleine knecht, een meid en
een koewachter werkzaam. 1117 In mei 1724 bestond het huishouden van Willem Willemse Verbeeck uit hemzelf,
zijn vrouw, zijn moeder of schoonmoeder (“Adriaantje de moeder”, vermoedelijk identiek met Adriana Adrianus,
moeder van Cornelia Klijne), drie kinderen, een dienstmeid, een knecht en een koewachter. 1118 In mei 1730 is het
huishouden gereduceerd tot Verbeeck, zijn echtgenote, vier kinderen (onder de 16 jaar) en een dienstmeid. 1119 Op
5 september 1731 werd het pachtcontract van Willem Willemse Verbeeck verlengd. 1120 Hij werd in Steenbergen
op 30 november 1734 begraven. Zijn weduwe hertrouwde wederom, nu, op 5 januari 1736, met Adriaan Musters.
1121
Het lopende pachtcontract bleef intact. Op 6 februari 1737 sloten Van Sorgen en Musters een nieuw
pachtcontract. 1122 De pacht had voor fl. 350 per jaar betrekking op het boerenhuis, de schuur, het wagenhuis en
de bijbehorende landerijen en bossen.
De eigenaar “reserveerde” voor zichzelf:
• Het slot Padmos.
• De hoven [tuinen].
• De boomgaard.
• Het “dijkske” achter het slot.
• Acht grasperken aan de [noord]oostzijde van het slot.
• De dreef aan de [noord]oostzijde tot de dijk [de Boomdijk].
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personeelsleden meer tot dit huishouden (MHC, oga Steenbergen, inv. 1265). In september 1706, toen het
gezin nog niet op Padmos woonde, bestond het uit vijf personen boven en vier onder de 16 jaar (idem, oga
Steenbergen, inv. 1249).
In 1719 bestond het huishouden van Joost Adriaensen Veraart uit zijn vrouw Cornelia N.N. [= Klijne], Carel
N.N. de knecht (ouder dan 16 jaar), de kinderen Hendrik, Cornelia, Arij, Cornelis en Catrina (allen jonger
dan 16) en Adriaen van Tiggelen (boven de 16 jaar) (MHC, oga Steenbergen, inv. 1262).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 66, 21-11-1717, fol. 232-234 v.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1264. De personeelsleden werden slechts met hun voornaam vermeld: Claas (16
jaar of ouder), Andries, Janneken en Adriaan (allen onder de 16).
Idem, inv. 1267. Het huishouden van Willem Willemse Verbeeck bestond in mei 1722 uit zijn echtgenote
Cornelia Klijne (die op 27-5-1686 te Steenbergen r.k. werd gedoopt als dochter van Cornelis Klijne en
Adriana Adrianus en met wie Verbeeck op 4-2-1721 in Steenbergen r.k. was getrouwd), de weduwe van
Marijnis de Bruijn als kostgangster, de knechten Bastiaan en Gijs en de kinderen Adriaan, Cornelis, Caatje
en Joost, die allen voortkwamen uit het eerdere huwelijk van Cornelia Klijne met Judocus (ook: Joost)
Veraert (MHC, oga Steenbergen, inv. 1265). In mei 1725 woonde op de boerderij ook de koewachter Marijnis
N.N. (jonger dan 16 jaar) (MHC, oga Steenbergen, inv. 1268). Op 29-5-1726 woonde Willem Verbeeck op
Padmos met zijn echtgenote, de kinderen Cornelis (verm. Cornelis Veraert), Catharina (Catharina Verbeeck,
r.k. ged. Steenbergen 4-11-1722) en Willemijna (r.k. ged. Steenbergen 21-8-1724), een knecht en een meid,
maar zonder koewachter (idem, inv. 1269). Op 19-8-1727 lieten Willem Verbeeck en Cornelia Klijne in
Steenbergen nog een zoon Adrianus r.k. dopen.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1273. De vermelde kinderen zijn: Cornelis, Catharina, Willemijna en Adriaan.
De dienstmeid heette Adriaantje N.N..
MHC, ona Steenbergen, inv. 93, akte nr. 21.
Zij testeerden te Steenbergen op 1-5-1737; idem, inv. 99, akte nr. 13.
Idem, inv. 99, akte nr. 6.
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•

Het land “onder de Boompjes” [in de polder Nieuw-Cromwiel, dat in 1740 bezaaid was met winter- en
zomerrogge].
Musters verkreeg het recht om het koetshuis, de stal en het boerenwoninkje dat stond op het land genaamd “Onder
de Boompjes” te bewonen, maar diende als tegenprestatie de acht grasperken bij het slot schoon te houden en de
heggen tegenover, bij en aan weerskanten van de brug van het slot te snoeien.
De pachter diende jaarlijks de watering lopende naast het “noortbos” tot de watering van de Crabbe schoon te
houden. Voorts diende hij de landen, dijken, wegen en wateringen op het landgoed schadevrij te houden met het
oog op de jaarlijkse keuringen door de dijkgraaf. Hij mocht geen paarden laten lopen noch karren en wagens
vervoeren over het land dat de eigenaar voor zichzelf had gereserveerd. Indien hij bossen op de door hem gepachte
grond zou kappen (en de grond zou omzetten in zaai- of weiland) diende hij een vierde deel van het gekapte hout
aan de eigenaar beschikbaar te stellen. Het schaarhout van de heggen en struiken mocht de pachter behouden.
De gebruikelijke bepalingen inzake het beheer van de grond waren van kracht. Vastgelegd werd dat de pachter de
eigenaar drie tot vier maal per jaar diende bij te staan met paard en wagen, behalve tijdens de oogst- en zaaitijd.
Vergeleken met het pachtcontract dat gold voor de pachter in 1715 en diens voorgangers waren de verplichtingen
aanzienlijk gereduceerd, vooral in de sfeer van herendiensten.
Op 4 juni 1740 verpachtte Anthony Willem van Sorgen via zijn zaakwaarnemer Leonardus van Etten de bij Padmos
behorende boerderij (de bijbehorende schuur, wagenhuis en zaai- en weilanden) wederom aan Adriaan Musters.
1123
De pacht werd ingaande 1 oktober 1740 voor een periode van vijf jaren verlengd voor wederom fl. 350 per
jaar, maar daar kwam een vroegtijdig einde aan, want hij werd als pachter op 1 november 1742 opgevolgd (zie
verderop). 1124 De eerder overeengekomen bepalingen bleven van kracht. Vastgelegd werd nu dat de pachter geen
“gezag” verkreeg over de bossen en fruitbomen op het landgoed. Hij diende op zijn kosten de “vijver” aan de
zuidzijde van het slot [de gracht tussen het kasteelterrein en het terrein van de boerderij] “op te maken” [schoon te
maken] indien deze door zijn schuld “gedevaliseert” [vervuild] zou zijn.
Het merendeel van de onderdelen van het totale landgoed die niet aan Musters waren verhuurd, verhuurde Van
Sorgen op 3 juli 1740 voor fl. 60 per jaar aan de hovenier Cornelis Martelmans (zie verderop).
Met ingang van 1 november 1742 werd een deel van de door Adriaan Musters gepachte grond voor een periode
van vier jaren overgedragen aan deze hovenier die er fl. 15 per jaar voor betaalde. Het betrof 11 gemeten en 219
roeden ten noorden van het slot, bestaande uit de percelen genaamd “de eskens” en “de laege weijde”. 1125
Adriaan Musters werd als pachter op 1 november 1742 opgevolgd door Pieter Schoen. 1126 Deze werd pachter voor
een periode van zeven jaren, een termijn die nog diverse malen verlengd zou worden. De pachtprijs was nu fl. 340
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MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 113, akte 4-6-1740. In mei 1740 bestond het gezin van Adriaan Musters
uit zijn echtgenote Cornelia N.N.[Klijne], de knecht Pieter N.N. en de dochter Catharina Verbeeck (allen
ouder dan 16), de kinderen Adriaan Verbeeck en Willemijna Verbeeck en de koewachter Willem N.N. (allen
jonger dan 16 jaar) (MHC, oga Steenbergen, inv. 1282). In mei 1742 was de knecht vervangen door Jacob
N.N., waren de kinderen Catharina en Willemijna beiden ouder dan 16, was de zoon Adriaen nog steeds
jonger dan 16, evenals de koewachter Jan N.N. (MHC, oga Steenbergen, inv. 1284). Op 13-1-1745 en 31-11745 was Adriaen Musters nog doopgetuige (r.k.) te Steenbergen.
Hij verhuisde met zijn gezin naar het Westland. Hij testeerde te Steenbergen (ziekelijk) met echtgenote
Kornelia Klijna op 3-9-1746 (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 110, akte nr. 127). In mei van dat jaar
bestond zijn gezin uit hemzelf, zijn echtgenote, zoon Adriaan, dochter Clasina, de knecht Jan N.N. en de
meid Marie N.N. (MHC, oga Steenbergen, inv. 1288). Kornelia Klijne overleed in Steenbergen op 14-21747.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 114, akte 17-5-1741.
Idem. Pieter Schoen stamt waarschijnlijk af van het pottenbakkersgeslacht Schoen te Bergen op Zoom
(Weijs, Van de Watering en Slootmans, 1970, p. 79-80). Hij werd geboren onder Steenbergen en op 2-21701 in Bergen op Zoom geref. gedoopt als zoon van Cornelis Schoen en Adriana van der Heijden. Hij huwde
(als j.m.) r.k. te Wouw 18-7-1734 (otr. ald. 2-7-1734) Johanna Krijnse van Akkeren, j.d., geboren onder
Wouw. In mei 1736 behoorden tot zijn huishouden uitsluitend zijn echtgenote Janna en het kind Cornelis
(MHC, oga Steenbergen, inv. 1278). In 1740 is hij in het Oudland vermeld met echtgenote, de kinderen
Cornelis, Elisabeth en Pieter en de koewachtster Pieternel N.N. (MHC, oga Steenbergen, inv. 1282). Twee
jaar later behoorden tot zijn huishouden ook een knecht en een meid (idem, inv. 1284). In de jaren 1748-1750
is hij als inwoner van Steenbergen vermeld met zijn vrouw Janna en vier kinderen onder de 16 jaar (MHC,
oga Steenbergen, inv. 1289 en 1290). Op 26-4-1749 testeerde hij te Steenbergen met zijn echtgenote; hij
(vermeld als bouwman in het Oudland) kon zijn handtekening plaatsen, zij tekende met een kruisje. Het
betrof een testament op de langstlevende, met bepalingen over de opvoeding van hun kinderen (MHC, not.
arch. Steenbergen, inv. 120, akte 26-4-1749). Kort daarna overleed Janna van Akkeren; zij werd in
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per jaar. De pachtvoorwaarden weken nauwelijks af van de reeds bestaande. Sommige werden preciezer
geformuleerd. Zo werd de omvang van de pachtgrond beschreven: 22 gemeten en 65 roeden. De grond omvatte
land, bos en weiden, rondom en ten westen van het slot. De huurder mocht schaarhout hakken op het “zuidbosje”
en op het bosje in Nieuw Cromwiel onder de Groenendijk. Tot zijn verplichtingen behoorde het jaarlijks
schoonmaken van de watering naast het noordbos in de Krabbe. Voorts het onderhouden van alle dijken, wegen
en wateringen langs het gepachte land. In het laatste pachtjaar diende hij een perceel ter grootte van 5 gemeten
goed geteeld en vier maal geploegd braakland achter te laten. De eigenaar “reserveerde” voor zichzelf dezelfde
bestanddelen van het landgoed als was overeengekomen met Adriaan Musters.
Pieter Schoen had reeds in 1745 een forse pachtschuld. De eigenaar bleek bereid om over de afbetaling een regeling
met hem te treffen. Door de inundaties van april 1747 kwam Schoen wederom in moeilijkheden. Het door hem
gepachtte land was door het zoute water zodanig bedorven dat hij gedurende geruime tijd geen inkomsten kon
genereren. 1127 Toen de boedel van de toenmalige eigenaar werd beschreven werden de pachtinkomsten als
oninbaar beschouwd. De pachter was getroffen door een “ondraaglijke overlast”. Bovendien raakten de
boerenwoning en de bijbehorende schuur zwaar beschadigd. De sequester van de boedel van de eigenaar liet enkele
noodzakelijke reparaties uitvoeren en Schoen bleek in staat om de pacht voort te zetten. Op 10 augustus 1749
machtigde de magistraat van Steenbergen hem om enige landen op Padmos te bezaaien voor rekening van de
crediteuren van de eigenaar van het landgoed (wijlen Anthonij van Sorgen). Deze dienden wel het “teelgeld” en
het zaaigoed aan hem te vergoeden, conform een taxatie van deze kosten door de magistraat. De desbetreffende
percelen bleken echter nog zo onvruchtbaar dat de opbrengst van de veldvruchten niet toereikend was om de
genoemde kosten te dekken. Daarom werd die opbrengst aan de crediteuren niet uitgekeerd. 1128
In de periode 1745-1746 woonde Pieter Schoen op de Padmoshoeve met zijn echtgenote, vier kinderen onder de
16 jaar, een knecht en een meid. 1129 Twee jaar later werd van personeelsleden geen melding meer gemaakt; het
was klaarblijkelijk niet meer mogelijk om hen te betalen. 1130 Hoe anders was dit in 1765 en 1767, toen het mogelijk
was om twee knechten en een dienstmeid te bekostigen. 1131
Op 15 februari 1754 werd door de toenmalige eigenaar, Zacharias Christiaan Stuten I, door bemiddeling van diens
zwager Cornelis van Bommel, het pachtcontract met Pieter Schoen opnieuw voor een periode van zeven jaren
verlengd, waarbij onderscheid werd gemaakt tussen het gebruik van het boerenhuis, de schuur en de landerijen
enerzijds (daarvan liep de verlengde overeenkomst vanaf stoppeltijd 1753) en het gebruik van het resterende deel
van de grond (omschreven als de weiden en dergelijke) anderzijds, waarvan de nieuwe termijn inging op 1
november 1754. 1132 Bepaald werd dat de eigenaar het recht had (behield) om van de op Padmos aanwezige 96
gemeten en 74 roeden 30 gemeten voor eigen gebruik te reserveren voor het maken of aanleggen van een bos.
Zolang dit niet was gebeurd had de pachter het recht om ook met dit deel van het landgoed “zijn profijt te doen”.
Het contract bevatte de gangbare bepalingen inzake een “loffelijk” gebruik van de grond. Bepaald werd dat de
pachter geen “gezag” had over het herenhuis. De pachtprijs bedroeg fl. 360 per jaar. Over herendiensten werd niet
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Steenbergen op 7-6-1749 begraven. Pieter Schoen hertrouwde r.k. te Steenbergen op 10-2-1750 met Cornelia
Schillemans.
Op 29-4-1748 legde hij een verklaring af over door militairen in de maanden oktober en november 1747
geroofd grote hoeveelheden geklooft hout op Padmos (MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 104, akte nr. 91).
MHC, ora Steenbergen, inv. 2058.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1287.
Idem, inv. 1289 en 1290. Begin juni 1749 bestond het huishouden van Pieter Schoen uit zijn echtgenote Janna
van Akkeren (die enkele dagen later overleed), de meid Cornelia N.N. en de kinderen Cornelis, Elisabeth,
Pieter en Jacobus (allen jonger dan 16 jaar). In mei 1755 bestond het huishouden van Pieter Schoen op
Padmos uit zijn vrouw Cornelia Schillemans, zoon Cornelis, dochter Elisabeth en de knecht Willem N.N.
(allen ouder dan 16); voorts uit Marike het kind (verm. de dochter die Maria werd genoemd) en Marie de
koewachtster, beiden jonger dan 16 (idem, inv. 1296). In mei 1758 bestond het huishouden uit: Pieter Schoen,
Cornelia Schillemans, de zoon Cornelis, de dochter Elisabet en de knecht Dingeman N.N. (allen ouder dan
16 jaar); jonger dan 16 jaar waren de kinderen Pieternel en Maria en de koewachtster Pieternel N.N. (idem,
inv. 1298). In mei 1765 was de samenstelling van het gezin op Padmos als volgt: Pieter Schoen, Cornelia
Schillemans, Marijnis Fransse (knecht), Jan van Rossen (knecht), Pieternella van Gils (meid), allen ouder
dan 16 jaar; voorts de kinderen Maria, Pieternella, Carolina, Johannis en Adriaen Schoen, allen jonder dan
16 jaar (idem, inv. 1304). In mei 1766 was de knecht Jan van Rossen vervangen door Marijnis Mangelaers
en de meid Pieternella van Gils door Maria Adriaensse (idem, inv. 1305). In mei 1767 was de samenstelling
van het huishouden aldus: Pieter Schoen, Cornelia Schillemans, Adriaan Bogaarts (knecht), Francis van der
Linden (knecht), Maria Adriaensse (meid) (allen ouder dan 16); voorts de kinderen zoals vermeld in mei
1765 (allen jonger dan 16) (idem, inv. 1306).
Idem, inv. 1304 en 1306.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 106, akte 15-2-1754.
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gerept. Wel diende de pachter met paard en wagen beschikbaar te zijn voor het vervoeren van bouwmaterialen
voor eventuele reparaties.
Pieter Schoen is als pachter van de Padmosboerderij nog vermeld in de jaren 1770 tot en met 1773. In 1770 woonde
hij op de boerderij met zijn echtgenote (Cornelia Schillemans), zeven kinderen (waarvan zes jonger dan 16 jaar)
en twee knechten. 1133 In mei 1774 (en mei 1776) is hij met zijn gezin vermeld als bewoner van de polder Nieuw
Cromwiel. 1134 Zijn plaats als pachter werd overgenomen door Jan van Etten jr.. 1135 In mei 1774 bewoonde deze
de boerderij met zijn echtgenote Janna Boenders, twee kinderen (jonger dan 16) een knecht, een meid en een
koewachter. 1136 In mei 1781 woonde dit gezin niet meer in het Oudland, maar in Kruisland. 1137
Waarschijnlijk vanaf 1781 is de hoeve van Padmos gepacht door Leendert Delwarel. 1138 In mei 1790 bestond zijn
huishouden uit zijn (tweede) echtgenote Elisabeth van Gansen, vijf kinderen (jonger dan 16 jaar), twee knechten
en een dienstmeid. 1139 Het aantal personeelsleden bleef constant tot het overlijden (in Steenbergen) van Leendert
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MHC, oga Steenbergen, inv. 1309. De kinderen waren: Maria Schoen (ouder dan 16), Pieternella, Carolina,
Jan, Adriaan, Cornelis en Constantinus (allen jonger dan 16). De knechten waren Dielis van Citteren en
Lodewijk Geerts.
Idem, inv. 1313 en 1315.
Jan van Etten jr. is in Steenbergen r.k. gedoopt op 15-8-1738 als zoon van Joannes van Etten (die in het
Oudland woonde in de Leguyt) en Jacoba Capoen.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1313. Zijn knecht was Cornelis van Etten. De dienstmeid was Johanna Ruyten.
De kinderen waren Adriaan en Laurens van Etten en de koewachter was Cornelis Brouwers. Een jaar later
(1775) was de knecht vervangen door Johannes Schillemans en de koewachter door Pieter Schillemans. Het
gezin was uitgebreid met een zoon Marinus (MHC, oga Steenbergen, inv. 1314). In 1776 heette de meid
Johanna de Mindere, was Cornelis van Etten als knecht teruggekeerd en heette de koewachter Jan
Landsknecht (idem, inv. 1315). In 1777 heette de knecht Joseph Ligtenberg en de meid Helena Brugmans.
Koewachter was Willem van Citteren. Aan de kinderen was dochter Johanna van Etten toegevoegd (idem,
inv. 1316). In 1778 was Leendert van ter Heyden er als knecht werkzaam en beschikte het huishouden niet
meer over een dienstmeid (idem, inv. 1317). In 1779 woonde er in het gezin ook geen knecht meer (idem,
inv. 1318). In 1785 (toen het gezin al vijf jaar niet meer op Padmos woonde) waren er zes kinderen, allen
jonger dan 16 jaar. Aan de reeds genoemde kinderen waren toegevoegd: Cornelia, Cornelis en Jan van Etten
(idem, inv. 1324). In de jaren 1788-1793 werd het gezin uitgebreid met drie kinderen (Petronilla, Johannes
en Jacobus van Etten).
MHC, oga Steenbergen, inv. 1320.
Idem, inv. 2416 (document betreffende een schatting van de schade op Padmos ten gevolge van de inundatie
in 1794). In 1775 woonde hij met zijn gezin op het gehucht Kladde in het Westland te Steenbergen (MHC,
oga Steenbergen, inv. 1314). Ook in mei 1778, mei 1779 en mei 1780 is hij met zijn huishouden vermeld in
het Westland (idem, inv. 1317, 1318 en 1319). In mei 1781 woonde hij in het Oudland met zijn echtgenote
Catharina van Gaans en de kinderen Anna Cornelia, Jacoba en Maria Catharina (idem, inv. 1320). In mei
1785 is hij vermeld als inwoner van het Oudland. Zijn huishouden bestond toen uit zijn echtgenote, drie
kinderen (uit zijn eerste huwelijk), een knecht, een meid en een koewachter (idem, inv. 1324). Zijn
familienaam is menigmaal verhaspeld, bijv. tot Dellemarel of Delmarel. Leendert Delwarel en zijn
(vermoedelijke broer) Rumoldus (Rombout) Delwarel vestigden zich met hun kinderen in 1775 in
Steenbergen. Zij overlegden op 24-6-1775 aan de magistraat van Steenbergen een borgbrief van Berendrecht
d.d. 17-5-1775 (Oga Steenbergen, inv. 166, fol. 32) (zie voor deze familie: http://www.hanleune.nl/lillo-enliefkenshoek/84-repertorium-lillo-liefkenshoek-1585-1786; namen C-F).
MHC, oga Steenbergen, inv. 1329. De knechten waren toen Jacobus Geyte en Cornelis Rommers en de
dienstmeid Maria van Gansen. Uit het eerste huwelijk van Leendert Delwarel met Catharina van Gaans
kwamen de volgende drie kinderen voort: Anna Cornelia, Maria Catharina en Leendert Delwarel. Uit zijn
tweede huwelijk, met Elisabeth van Ganse, kwamen voort: Jacobus, Joanna, Maria Elisabeth, Antonia en
Adriana (tweeling) Delwarel. Leendert Delwarel hertrouwde met Dymphna Slootmans, r.k. gedoopt te
Steenbergen op 28-7-1760 als dochter van Franciscus Slootmans en Joanna van Elsacker. Uit dit huwelijk
kwamen voort: Petronilla, Francisca en Anna Maria Delwarel. De kinderen werden in Steenbergen roomskatholiek gedoopt. Leendert Delwarel testeerde met zijn derde echtgenote voor de schepenbank van Wouw
op 13-5-1793. Op 9-3-1797 testeerde hij bij een notaris te Steenbergen. Hij wees als voogden van zijn
kinderen aan: Cornelis van Gaans (wonend in de polder Oude Heye te Steenbergen) en Rombout Delwarel
(MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 142, akte 9-3-1797).
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Delwarel op 27 april 1797. Vermoedelijk zag zijn derde echtgenote (Dymphna Slootmans) geen kans om daarna
de pacht voort te zetten. 1140
In 1810 is het gezin van Willem Voormeulen (ook omschreven als Vermeulen) woonachtig op hetzelfde adres als
de bewoners van het slot Padmos. Waarschijnlijk woonden zij op de bijbehorende boerderij, die toen geen
afzonderlijk huisnummer had. Het huishouden bestond uit zeven personen, waaronder waarschijnlijk twee
knechten en een dienstmeid. 1141 Op een onbekend moment in de periode 1828-1840 verhuisde het gezin van
Willem Voormeulen naar de stad Steenbergen. 1142 Door een hiaat in het bevolkingsregister van Steenbergen
betreffende deze periode is het onduidelijk door wie de Padmosboerderij vervolgens werd bewoond. Het
bevolkingsregister betreffende het tijdvak 1840-1850 vermeldt op het adres van Padmos geen landbouwer (met
zijn gezin), wel een tuinier. 1143
De boerderij werd omstreeks 1852 (en vermoedelijk al eerder) bewoond door Jacobus Verbeek (omschreven als
arbeider), zijn echtgenote Helena van Beeck (soms omschreven als Helena Verbeek), hun dochter Lucia Verbeek,
hun kleinzoon Antonij Verbeek en Wouter Rombouts (omschreven als arbeider). 1144 Jacobus Verbeek overleed in
Steenbergen op 15-11-1852. 1145 Zijn weduwe hertrouwde met Adriaan IJzermans. Deze zette in 1856 de pacht
voort voor de duur van slechts een jaar. De pacht omvat de hoeve met schuur, enkele zaai- en weilanden, een
moestuin en een boomgaard, tezamen groot 3 bunders, 26 roeden en 80 ellen. 1146 Hij betaalde er fl. 125 voor.
Separaat pachtte hij drie percelen zaailand en twee percelen weiland die bij Padmos behoorden. 1147 Adriaan
IJzermans is geboren in Steenbergen op 28 augustus 1813 als zoon van Cornelis IJzermans (toen vermeld als
arbeider) (1773-1842) en Joanna van Etten. Hij huwde op 2 mei 1834 in zijn geboortestad met Anna Catharina
Mulders, rooms-katholiek gedoopt te Steenbergen op 26 mei 1807, dochter van Jacobus Mulders en Anna
Catharina de Bruijn. Zij overleed te Steenbergen op 17 september 1851. Adriaan IJzermans is bij zijn huwelijk
omschreven als schipper en bij de inschrijving van zijn kinderen (in 1835, 1836, 1839 en 1842) als arbeider. 1148
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Dymphna Slootmans hertrouwde met Michael van Boven. In 1810 is zij als zijn weduwe vermeld en woonde
zij in wijk C nr. 83 te Steenbergen, samen met haar dochter Anna Maria Delwarel en haar zoon Cornelis van
Boven.
MHC, Bevolkingsregister Steenbergen 1810, inv. 1575. In 1805 woonde Willem Vermeulen reeds als knecht
op Padmos (MHC, oga Steenbergen, inv. 1344, p. 18). In 1810 bestond zijn huishouden op Padmos afgezien
van hemzelf (toen 30 jaar oud) uit de volgende personen (met hun toenmalige leeftijd, zoals vermeld in het
bevolkingsregister):
• Maria van Wezel, geb. Steenbergen, echtgenote, 33 jaar.
• Pieter Voormeulen, geb. Steenbergen, 1 jaar (r.k. ged. Steenbergen 4-4-1809).
• Jan Heinsen, geb. Huybergen, 30 jaar, waarschijnlijk knecht.
• Adriaan de Bruin, geb. Rucphen, 20 jaar, waarschijnlijk knecht.
• Cornelia Bogaarts, geb. Steenbergen, 20 jaar, waarschijnlijk dienstmeid.
• Cornelia Broos, geb. Steenbergen, 12 jaar, verm. een pleegkind (r.k. ged. Steenbergen 8-6-1798, dochter
van Petrus Broos en Joanna Vermeulen).
Het bevolkingsregister van Steenbergen betreffende de periode 1828-1840 vertoont een hiaat inzake de
bewoners van wijk M (de wijk waar Padmos toen gesitueerd was). In dit register wordt (wel) vermeld dat
Willem Voormeulen zich ergens in die periode vestigde in huis D 62 te Steenbergen (MHC, gemeente
Steenbergen, inv. 4278). Wijk D omvatte toen de westzijde van de Markt, de noordzijde van de Kaaistraat,
de Visserstraat, de daarbij behorende steegjes en de redoute buiten de Kaaipoort.
MHC, gemeente Steenbergen, inv. 4280.
Idem, inv. 4283, blad 6, p. 103. Jacobus Verbeek is in Steenbergen op 22-7-1800 r.k. gedoopt, zijn echtgenote
Helena van Beeck idem op 21-7-1801. Hun dochter Lucia Verbeek is in Steenbergen geboren op 17-5-1832,
in huis nr. M 28, dus niet op Padmos. Zij overleed te Steenbergen op 24-1-1850, 8 dagen na de geboorte van
haar zoon Antonij Verbeek (hij kreeg de achternaam van zijn moeder; de naam van zijn vader ontbreekt in
zijn geboorteakte). Wouter (Waltherus) Rombout(s) werd in Halsteren geboren op 10-5-1820.
Jacobus Verbeek is vermeld als bewoner van huis nr. 4 in wijk M te Steenbergen in het bevolkingsregister
betreffende de periode 1850-1862 (MHC, gemeentearchief Steenbergen, inv. 4283).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 405, akte nr. 182, 4-7-1856. De kadasternummers waren toen Steenbergen
sectie Q nrs. 512, 515, 517, 518, 519 en 519 a.
Deze percelen met hun ligging en waren: een zaailand groot 69 roeden en 30 ellen (sectie Q nr. 528), een
zaailand groot 1 bunder, 24 roeden en 30 ellen (sectie Q nr. 509), een zaailand groot 1 bunder, 31 roeden en
70 ellen (sectie Q nr. 511) en twee weiland samen groot 1 bunder, 6 roeden en 40 ellen (sectie Q nrs. 524 en
525).
De in Steenbergen geboren kinderen van Adriaan IJzermans en Anna Catharina Mulders zijn: Kornelis
IJzermans (23-12-1835), Anna Catharina IJzermans (11-12-1836), Cornelia IJzermans (31-10-1839) en
Jacobus IJzermans (5-3-1842). Zij zullen in de jaren 1855-1856 op Padmos gewoond hebben. In 1836 was
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De pacht van de Padmoshoeve betekende voor hem een stijging op de maatschappelijke ladder. Deze promotie
was echter van korte duur. Op 5 juni 1856 verklaarden zijn tweede echtgenote en hij dat zij met ingang van 11
november 1857 afstand van hun pachtovereenkomst met de eigenaar van Padmos deden. 1149 Toen deze op 4 juli
1856 de boerderij opnieuw liet verpachten werd de pacht gegund aan Willem Bals, landbouwer te NieuwVossemeer. 1150 Anders dan Adriaan IJzermans pachtte Bals alle percelen zaai- en weiland die bij Padmos hoorden.
Zoals reeds is vermeld betaalde hij er fl. 690 voor. Willem Bals is op 18 oktober 1823 in Wouw geboren als zoon
van de arbeider Antonij Bals en Joanna Kools. Hij huwde met Maria Catharina van Hooff. Op 29 augustus 1857
overleed hij in Steenbergen, mogelijk op Padmos. Ook hij is daar dus slechts kort pachter geweest. Het boerenhuis
kwam voor hem pas beschikbaar in november 1857. Mogelijk heeft hij daar dus nimmer of hoogstens heel even
gewoond. Zijn overlijden werd onder meer aangegeven door Adriaan IJzermans, omschreven als arbeider en
mogelijk toen nog steeds op Padmos wonend c.q. werkzaam. De weduwe van Willem Bals (dochter van Adriaan
van Hooff en Anna Schoutens) overleed in Nieuw-Vossemeer op 1 november 1870. Adriaan IJzermans overleed
in Steenbergen (nog steeds omschreven als arbeider) op 18 februari 1889.
Vermoedelijk omstreeks 1860 vestigde Johannes Baptist IJzermans (1819-1903) zich met zijn echtgenote
Francisca van Tilburg vanuit Roosendaal als pachter op Padmos. 1151 In 1890 (en waarschijnlijk ook eerder en
later) pachtte hij daar ruim 18 hectaren; het totale landgoed omvatte toen ruim 23 hectaren. Hij betaalde er fl. 460
per jaar voor. 1152 De pacht betrof het bouwland, de werf, de tuin, de boomgaard en diverse weilanden. Op 17 april
1870 werd Johannes Baptist IJzermans weduwnaar. Hij hertrouwde niet.
In de periode 1862-1874 woonden op de boerderij voor kortere of langere tijd de volgende personeelsleden, die
tijdens hun verblijf aldaar allen ongehuwd waren: 1153
• Cornelis van Tilburg, geboren te Steenbergen 28 november 1829 en knecht vanaf 25 juni 1862. 1154
• Cornelia van Ginteren, geboren te Essen, dienstmeid; zij vertrok 23 april 1862 naar Roosendaal.
• [Anna] Cornelia van Onselen, geboren Steenbergen 12 september 1841, dienstbode; zij kwam op 3
november 1864 vanuit Wouw naar Padmos en keerde naar Wouw terug op 24 juni 1867. 1155
• Elizabeth van Geel, geboren te Bergen op Zoom op 3 oktober 1849, dienstbode; zij kwam vanuit Bergen
op Zoom naar Padmos op 29 februari 1865 en keerde terug op 2 juli 1869.
• Adriaan van Ostaijen, geboren te Roosendaal 19 september 1845, bouwknecht; hij kwam naar Padmos
uit Roosendaal op 17 juni 1865 en keerde terug op 3 mei 1866.
• Maria Stoop, geboren te Oudenbosch in 1847, dienstbode; zij kwam naar Padmos vanuit Wouw op 13
juli 1867 en keerde naar Wouw terug op 24 september 1869.
• Cornelia van Geel, geboren te Bergen op Zoom 28 september 1850, dienstbode; zij kwam vanuit Wouw
naar Padmos op 16 mei 1869 en vertrok op 30 november 1871 naar Roosendaal.
• Adrianus van Geel, geboren te Roosendaal 13 december 1846, landbouwersknecht; hij kwam uit
Roosendaal naar Padmos op 17 mei 1869 en overleed te Roosendaal op 29 augustus 1871.
• Elizabeth de Jong, geboren te Steenbergen 23 mei 1855, dienstbode; zij kwam vanuit Bergen op Zoom
op 3 augustus 1872 naar Padmos.
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Adriaan IJzermans “eerste onderman” in de meestoof “De Balans” te Steenbergen (Bosters, 2010, p. 2324).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 404, akte nr. 167, 5-6-1856.
Idem, inv. 405, akte nr. 182, 4-7-1856.
Uit dit huwelijk kwamen de volgende kinderen voort die in Roosendaal zijn geboren:
• Wilhelmina IJzermans, 19-2-1854; zij overleed in Steenbergen op 27-4-1900.
• Wilhelmus IJzermans, 24-7-1855; hij volgde zijn vader op als landbouwer op Padmos.
• Adriaan IJzermans, 28-10-1856; hij werd arbeider te Steenbergen en huwde met Anna Catharina
Genoveva Koolen.
• Johanna IJzermans, 28-3-1858; zij overleed in Steenbergen op 24-10-1869.
Voorts te Steenbergen (op de boerderij bij Padmos):
• Engelina IJzermans, 6-11-1861; zij huwde met Kornelis Adriaan van der Riet (spoorwegbeambte te
Roosendaal, in 1903 omschreven als “remmer” bij het Staatsspoor) en verhuisde met hem op 17-6-1885
naar Roosendaal.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 468, akte 154, 4-8-1890. De omvang van het landgoed bedroeg toen 23
hectaren, 84 aren en 40 centiaren. IJzermans pachtte hiervan 18 hectaren, 53 aren en 10 centiaren.
MHC, gemeente Steenbergen, inv. 4288, wijk E, huis nr. 160.
Hij woonde vanaf 25-7-1862 na zijn huwelijk met Adriana Suikerbuik niet meer op Padmos, maar in huis
nr. E 169 te Steenbergen.
Haar geboortegegevens zijn in de aangehaalde bron foutief genoteerd. Zij is niet in Roosendaal, maar in
Steenbergen geboren. Op 5-5-1868 huwde zij te Wouw met Marijn Vroegrijk.
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Opmerkelijk zijn de frequente mutaties in de personele bezetting van de boerderij. In de genoemde periode
verbleven de meeste personeelsleden er slechts kort.
In 1887 verkeerde Johannes Baptist IJzermans in financiële moeilijkheden, waarschijnlijk vanwege een
pachtschuld. Op zijn verzoek werden op 13 juli van dat jaar velerlei roerende goederen (waaronder huisraad,
bouwgereedschappen, landbouwwerktuigen en hout), vee (koeien en een paard) en veldvruchten (die nog geoogst
moesten worden) publiekelijk verkocht. De veiling vond plaats op de hoeve Padmos en de opbrengst bedroeg fl.
1258,10. 1156 IJzermans zag kans om een nieuwe start te maken en als pachter aan te blijven. 1157 Over zijn
bedrijfsvoering als landbouwer zijn weinig gegevens overgeleverd. Bekend zijn de schamele opbrengsten van de
publieke verkopen van haver en hooigras (afkomstig van de hoeve op Padmos) in de periode 1887-1889. Deze
waren als volgt:
Datum
28-06-1887 1158
19-08-1887 1159
26-06-1888 1160
14-06-1889 1161

Opbrengst in fl.
89,50
42,50
71,50
19,75

Johannes Baptist IJzermans overleed op 2 januari 1903. Zijn nalatenschap kwam in het bezit van zijn zoons
Wilhelmus en Adriaan en zijn schoonzoon Kornelis van der Riet. Deze besloten om de geërfde goederen
publiekelijk te verkopen. Dit gebeurde op de Padmoeshoeve op 6 mei 1903. De veiling leverde fl. 1513,60 op. 1162
Allerhande roerende goederen zoals keukengerei en gereedschappen brachten niet meer op dan fl. 50,60. De nog
aanwezige voorraad klaver en gras werd verkocht voor fl. 178. De verkoop van dieren leverde verreweg het meest
op: fl. 1285, hetgeen als volgt werd gespecificeerd:
Dier
Een zwartbonte koe
idem
Een vaalbonte koe
Een zwartbont kalfvaars
idem
Een vaalbonte vaars
idem
Een zwartbont vaarsje
Een zwartbont stiertje
Een varken

Opbrengst in fl.
135
162
198
219
173
161
119
48
32
38

In de bedrijfsvoering op de Padmosboerderij speelde de veeteelt klaarblijkelijk een belangrijke rol.
Opmerkelijk is dat geen van de verkochte goederen en dieren in het bezit kwam van Wilhelmus IJzermans die zijn
vader als landbouwer op Padmos opvolgde en daar bleef wonen. Toen hij de pacht overnam trof hij een vrijwel
volledig ontmanteld boerenbedrijf aan. Acht dagen na het overlijden van zijn vader huwde hij met Anna Maria
Moerbeek. 1163 Dit paar kreeg tussen 1903 en 1912 negen kinderen, het jongste kind ruim zes maanden na het
overlijden van haar vader. 1164
1156

1157

1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164

GA Roosendaal, not. arch. Wouw, inv. 3557, akte 13-7-1887. De verkoop van een blauw ruinpaard leverde
het meest op (fl. 160), gevolgd door een wit bonte koe (fl. 133). Twee varkens werden verkocht voor resp.
fl. 27 en fl. 20.
Daarbij zal een rol hebben gespeeld dat hij op 15 juni 1887 kans zag om grond te Roosendaal van hem en
zijn kinderen ter grootte van 1 hectare, 74 aren en 20 centiaren te hypothekeren voor fl. 1800 tegen een rente
van 4,5 % per jaar. Geldverstrekker was Constantinus Antonius de Bruyn, toen kandidaat-notaris te Bergen
op Zoom. De genoemde grond was te Roosendaal kadastraal bekend als sectie H nrs. 405 en 406 en sectie J
nrs. 206 en 207 (GA Roosendaal, not. arch. Wouw, inv. 3556, akte nr. 8350, 15-6-1887).
GA Roosendaal, not. arch. Wouw, inv. 3556, akte nr. 8372.
Idem, akte nr. 8434.
Idem, inv. 3558, akte nr. 8965.
Idem, inv. 3560, akte nr. 9488.
Idem, inv. 409, akte nr. 15525, 6-5-1903.
Anna Maria Moerbeek is in Halsteren op 21-3-1877 geboren.
Deze kinderen, met hun geboortedata, zijn:
• Johannes Baptist IJzermans, 6-2-1903.
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Het was voor Wilhelmus IJzermans geen eenvoudige opgave om het boerenbedrijf rendabel te exploiteren. Toen
hij overleed, op 5 augustus 1911, bleef zijn weduwe achter met een boedelschuld. Op 13 oktober 1911 werd de
waarde van de nagelaten bezittingen geschat op fl. 1699,75 maar daar stonden uiteenlopende schulden ad
fl. 1838,56 tegenover, afgezien van nog te verwachten rekeningen van de dokter, de smid en de gareelmaker. 1165
Tot de nagelaten roerende goederen en dieren behoorden: 1166
Object
stro
hooi
ongedorste rogge
ongedorste haver
suikerbieten te velde
aardappelen
drie koeien
twee kalveren
een paard
drie varkens
kippen en en eenden

Waarde in fl.
20
50
100
150
130
35
500
150
130
50
55

De boedel was belast met de volgende schulden:
Schuld
tijdens een veiling gekochte goederen
idem
geleend geld met rente van 4 % 1167
achterstallige pacht over het jaar 1909 1168
idem over het jaar 1910
nog te betalen pacht over het jaar 1911
begrafeniskosten

Bedrag in fl.
244,04
243,92
460
170
330
330
90,60

Anna Maria Moerbeek verliet Padmos eind 1911 en verhuisde met haar kinderen naar de stad Steenbergen. 1169

•
•
•
•
•
•
•
•

1165

1166
1167
1168

1169

Johanna Catharina IJzermans, 3-2-1904.
Adrianus Jacobus IJzermans, 25-3-1905.
Francisca IJzermans, 29-4-1906.
Jacobus Johannes IJzermans, 29-9-1907.
Petrus Andreas IJzermans, 30-8-1908.
Wilhelmina Cornelia IJzermans, 1-12-1909.
Wilhelmus Cornelis IJzermans, 25-2-1911.
Catharina Cornelia IJzermans, 2-2-1912 (NB: zij is ruim zes maanden na het overlijden van haar vader
geboren in het huis dat toen is omschreven als Wouwsche Steenweg, wijk E nr. 276 ).
In het wijkregister van Steenbergen betreffende het jaar 1904 is het huisnummer van de boerderij vermeld
als wijk E nr. 155 (en niet meer als E 129) (MHC, gemeente Steenbergen, inv. 4386, p. 237). In het
wijkregister betreffende het jaar 1915 is het adres vermeld als E 166 (en weer later als E 194) (MHC,
gemeente Steenbergen, inv. 4387, p. 243).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 558, akte nr. 211, 13-10-1911. Wat het boerenhuis betreft werden de
nagelaten goederen als volgt gerubriceerd: in de kamer, de keuken, de bijkeuken, de kelder, de zolder, het
karnhuis, de schuur en stalling en de werf.
De kostbaarste goederen uit de huisraad waren een naaimachine en een verenbed, elk geschat op fl. 20.
Dit geld was geleend van Adriaan IJzermans, broer van Wilhelmus.
Te betalen aan de eigenaar van de boerderij, Jacobus Johannes van Loon. De pachtprijs per jaar bedroeg
fl. 330.
Op 2-2-1912 woonde zij op de Wouwsche Steenweg waar haar laatste kind werd geboren. In de periode
1921-1930 is Anna Maria Moerbeek (die niet hertrouwde) met haar kinderen op diverse adressen vermeld in
de stad Steenbergen, te weten: A 49, B 459, A 71 (een huis aan de Dam) en weer B 459 (MHC, gemeente
Steenbergen, inv. 4340, blad 9). In de periode 1931-1940 woonde zij te Steenbergen op het adres B 440
(eerder omschreven als B 459) (MHC, gemeente Steenbergen, inv. 4367, blad 11). Dit betrof een huis aan de
Molenweg van de R.K. Steenbergsche Bouwvereniging.
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De boerderij werd vervolgens verpacht aan Johannes Antonius van Gastel. 1170 Deze was uit Roosendaal afkomstig
waar hij op 30 september 1890 is geboren. 1171 Zijn echtgenote (Dimphena Cornelia Barrevoets, geboren te Wouw
op 5 juni 1891) kreeg, toen Van Gastel als dienstplichtige elders verbleef, een verhouding met de op de boerderij
werkzame, toen 19-jarige knecht Petrus (Piet) Valkenburg. Op oudejaarsavond 1916 liepen de spanningen hierover
zodanig op dat Van Gastel door de knecht werd doodgeschoten. 1172 Hij overleed in het ziekenhuis van Bergen op
Zoom op 4 januari 1917 en liet vier jonge kinderen achter, de jongste bijna 7,5 maand oud. 1173 Samen met
Dimphena (“Dientje”) Barrevoets werd de knecht, die pas medio december 1917 werd gearresteerd, schuldig
bevonden. 1174 Door de rechtbank te Breda werd Valkenburg veroordeeld tot 12 jaar cel, nadat 15 jaar was geëist.
Dimphena Barrevoets kreeg een zwaardere straf, namelijk, overeenkomstig de eis, 15 jaar cel, omdat zij naar het
oordeel van de rechtbank Valkenburg tot de moord had aangezet onder de belofte dat zij met hem zou
hertrouwen. 1175 De boerderij is kort na de moord, op 18 augustus 1917, afgebrand en niet herbouwd. 1176 In de
Steenbergsche Courant verscheen daarover het volgende bericht: 1177

Zo kwam aan een van de oudste, mogelijk de oudste hofstede in het Oudland te Steenbergen in dubbel opzicht een
triest einde.
Vermoedelijk is eind 19de of begin 20ste eeuw een foto of tekening van de hoeve gemaakt waarvan in 1973 het
volgende schilderij is vervaardigd: 1178

1170

1171
1172
1173

1174

1175

1176

1177

1178

Hij werd op 28-12-1911 als inwoner van Steenbergen ingeschreven, komend uit Wouw, zijn echtgenote op
13-1-1912, komend uit Bergen op Zoom.
Hij is een zoon van de landbouwer Petrus van Gastel en Francisca Josephina Jongenelen.
Dit zou zijn gebeurd nabij de hofstede Steenhuyzen.
Deze kinderen met hun geboortedatum te Steenbergen zijn: Petrus Antonius Maria van Gastel (Piet) (19-91912), Antonius Petrus Johannes van Gastel (Toon) (27-10-1913), Maria Francisca Dimphena van Gastel
(Marie) (25-11-1914) en Gregorius Jacobus van Gastel (Joris) (12-5-1916) .
Op 1 juli 1917 stelde de Officier van Justitie te Breda een beloning van fl. 250 beschikbaar aan degene die
aanwijzingen over de dader of daders van de moord of doodslag op Johannes Antonius van Gastel zou kunnen
verstrekken (Steenbergsche Courant, editie 2503, 15-7-1917). Het zou daarna nog bijna een half jaar duren
alvorens de vermoedelijke (en later veroordeelde) dader werd gearresteerd (Steenbergsche Courant, editie
2548, 19-12-1917).
Op 21-6-1918 verbleven Barrevoets en Valkenburg in de strafgevangenis te Den Bosch. Op 26-6-1918
vertrok zij naar de strafgevangenis in Leeuwarden en hij naar de strafgevangenis in Gorcum (BHIC, toegang
52, Inschrijvingsregister gedetineerden ’s-Hertogenbosch, inv. 501). De affaire was destijds geruchtmakend.
Er verschenen berichten over in de kranten De Tijd, Het Volk, Tilburgse Courant, Algemeen Handelsblad,
Rotterdams Nieuwsblad en uiteraard de Steenbergsche Courant. Aan de affaire is een hoofdstuk gewijd in
een door Steffie van den Oord geschreven boek over moorden door vrouwen; zie: Van den Oord, 2015, p.
135-161.
MHC, gemeente Steenbergen, inv. 4387, p. 243; idem, inv. 4392, p. 41 (het huisnummer van de locatie is
wijk E 194, eerder E 166).
Steenbergsche Courant, editie 2512, 19-8-1917. Dimphena Barrevoets verhuisde drie dagen later met haar
vier kinderen naar Bergen op Zoom.
Een digitale kopie van dit schilderij is beschikbaar gesteld door Piet Adriaansen te Steenbergen op basis van
de originele versie die eigendom is van de familie Van Gastel te Roosendaal die verwant is met de laatste
pachter van de Padmosboerderij, Johannes Antonius van Gastel (1890-1917). Er bestaat een vergelijkbaar
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De bij het landgoed Padmos behorende boerderij omstreeks 1900.
In de rechterbenedenhoek is een restant van de slotgracht te zien en links voor de schuur een gemetselde mestput.
Het aan de rechterzijde geschilderde gebouw is waarschijnlijk een bakkeet.

Zicht op de voormalige locatie van de boerderij vanaf het kasteelterrein Padmos anno maart 2012. Op de
voorgrond de zuidoostzijde van de dichtgeslibde en met boomstronken bedekte slotgracht.

2.4 Het tuinmanshuis op Padmos
Uiteraard was er op het landgoed Padmos een tuinman werkzaam, in bepaalde perioden waarschijnlijk meer dan
één. In de eerste helft van de 18de eeuw wordt op het landgoed behalve het gelijknamige slot en de bijbehorende
hoeve een tuinmanswoning vermeld. Waarschijnlijk lag deze aan de achterzijde van het slot naast de bakkeet. Het
ongedateerd schilderij van deze boerderij, vervaardigd door A. van der Riet. Daarop is op de bleek van de
hoeve wasgoed afgebeeld met daarbij een vrouw met een lichtgekleurde schort. Een foto van dit schilderij is
in het bezit van Piet Adriaansen te Steenbergen.
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is onduidelijk wanneer deze daaraan is toegevoegd. Het is denkbaar dat het pas in de 18de eeuw gebruikelijk werd
dat een of meer tuinlieden op Padmos woonden. Zeker is dat dit op 28 oktober 1704 het geval was. Toen testeerden
te Steenbergen Jacques Vertongen, hovenier, wonend op Padmos, en zijn echtgenote Margriet Jansdr. van
Ackeren. 1179
Op 7 februari 1722 werd de tuinmanswoning door de toenmalige eigenaar van het landgoed, Engelbrecht van
Berckel, verpacht aan de hovenier Guilliam Vertongen. 1180 De pacht omvatte: 1181
• Het tuinmanshuis met de bakkeet van Padmos.
• De bovenhof.
• De lange boomgaard.
• De lage hof.
• Het weitje met de kwekerij.
• Het weitje genaamd “de Essen” waar de jonge iepen staan.
• Het weitje achter het jonge berkenbosje.
Het complex werd verpacht voor een periode van zeven jaren, ingaande 1 november 1722. De huurprijs bedroeg
fl. 60 per jaar. Tot de verplichtingen van de huurder behoorden:
• Het schoonhouden van het herenhuis met de grote keuken, waarvan de huurder gebruik mag maken als
de eigenaar niet op het slot verblijft, hetgeen ook geldt voor de stal.
• Het onderhouden (door scheren en snoeien) van de heggen rondom de hoven [tuinen] en voor het huis.
Zonodig dienen de heggen in een goede vorm terug te worden gebracht.
• Het schoonhouden van het plein voor de poort van het slot.
• Alles te doen wat een goede tuinman gehouden is te doen.
Zonder toestemming van de eigenaar of diens rentmeester was het de tuinman niet toegestaan om bomen te kappen.
Wel mocht hij de wilgen op de singel van de gracht en rondom het weitje bij de kwekerij knotten, behalve in het
laatste pachtjaar. Hij diende de jonge iepen op het weitje genaamd “de Essen” te beschermen tegen schade. Mocht
de pacht niet verlengd worden dan diende de pachter alles op de grond te laten staan wat aarde- of nagelvast was.
Mocht de eigenaar vóór het eindigen van de pachttermijn het slot met zijn toebehoren verkopen dan was de pachter
verplicht om, indien de nieuwe eigenaar zulks zou wensen, te vertrekken met ingang van 1 januari daaropvolgend.
Hij had in dat geval recht op een vergoeding voor zijn mest en andere onkosten ten bedrage van een half jaar huur
ofwel fl. 30.
Ingaande 31 december 1725 werd het tuinmanshuis onder dezelfde condities verhuurd aan Willem van der Graaf.
1182
Deze betaalde er fl. 75 per jaar voor. 1183 Op 5 september 1731 werd dit pachtcontract voor een periode van
zeven jaren verlengd, nu voor fl. 50 per jaar. Er kwam vroegtijdig een einde aan deze overeenkomst. In 1732
woonde het gezin van Willem van der Graaf voor het laatst op Padmos. Het bestond toen uit hemzelf, zijn vrouw
Johanna Nouts, haar moeder Claesje (Cleijsje) Snol (die er ook reeds in 1727 verbleef) en vier kinderen. 1184
Willem van der Graaf verrichtte in de periode dat hij tuinman op Padmos was ook hovenierswerkzaamheden voor
de stad Steenbergen. Hij werd onder meer betaald voor het snoeien van lindebomen. 1185
Van der Graaf was leverancier van groenten voor het Weeshuis van Steenbergen. Deze werden waarschijnlijk op
Padmos gekweekt. Toen hij daar vertrok hielden althans deze leveranties op. In de periode februari tot en met
november 1732 verkocht hij aan het Weeshuis de volgende groenten (zoals ze zijn genoteerd door de rentmeester
van het Weeshuis). De prijzen zijn vermeld in guldens en stuivers. 1186
Groentesoort
50 witte en roode koolen
1179

1180

1181
1182

1183
1184

1185
1186

Prijs
1-17

MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 60, 28-10-1704, fol. 103-103 v. Het betrof een testament op de
langstlevende. Jacques (Jacob) Vertongen was in Steenbergen getuige bij een r.k. doop op 2-3-1703.
Guilliam Vertongen is op 1-5-1714 te Steenbergen vermeld als getuige bij een rooms-katholieke doop. In
1715 (juli-september) is hij omschreven als Vertongeren. Zijn huishouden bestond toen uitsluitend uit
hemzelf en zijn vrouw Marij N.N. (MHC, oga Steenbergen, inv. 1258); idem in augustus 1716 (idem, inv.
1259). Ook in mei 1722 is hij omschreven als Vertongeren. Zijn huishouden bestond toen uit zijn vrouw
Marij N.N. en de meid Barbara N.N. (MHC, oga Steenbergen, inv. 1265).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 84, 7-2-1722.
Voor biografische bijzonderheden over Willem van der Graaf en zijn familie wordt verwezen naar Van der
Graaff, 2011, p. 2-20.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 87, 28-1-1725.
MHC, oga Steenbergen, inv. 1275. De kinderen waren Willemijna, Johan, Janneke en Catharina van der
Graaf.
Idem, inv. 482 t/m 515.
Idem, inv. 1839; Van der Graaff, 2011, p. 7.
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een sak artappelen
savoijse kool witte peen
spinnasij
savoijse kool
latou [lactuw of sla]
spinnasij en slaa
spinassij voor de kinders
sla en radis
spinnassij en slaa
spinnassij en slaij
arten [erwten] en radis
slaa voor de kinders
arten voor de kinders
groene boone de kinders
arten voor de kinders
slaaij voor de kinders
plate boone en peen
groene boone voor de kinders
arte en peen de kinders
twee mandens soute boone
peen en kool
twee mandens soute boone
arten plate boone de kinders
geele peen artappelen
kool witte peen artappelen voor de kin
artappelen en jun [uien]
arten en spinnasij
groene boone voor de kinders
selderij savoije kool
een halve sak artappelen
kool en peen
savoijse kool witte peen
een halve sak krombekken [snijbonen]
savoijse kool witte peen
krooten andijvij
twee sak artappelen
40 witte en roode kool

1-10
0-10
0-05
0-03
0-02
0-09
0-07
0-04
0-08
0-08
0-07
0-06
0-11
0-12
0-10
0-06
0-11
0-12
1-12
1-10
0-10
1-10
0-14
0-10
0-10
0-10
0-12
0-10
0-11
0-15
0-12
0-09
3
0-07
0-10
3
1-10

De moestuinen op Padmos waren dus geschikt voor het kweken van een grote variëteit aan groenten: aardappelen,
diverse soorten bonen, diverse soorten kool, diverse soorten wortelen (peen), bieten (kroten), andijvie, sla,
spinazie, radijs, uien en erwten. Uit andere bronnen kunnen daar asperges aan worden toegevoegd. Aannemelijk
is dat de grondsoort ook geschikt was voor het telen van artisjokken, zoals op het landgoed Ekelenberg.
Willem van der Graaf verliet Padmos vermoedelijk begin 1733, verhuisde naar de Gasthuisstraat in Steenbergen
en zette zijn werkzaamheden als hovenier op een andere locatie in Steenbergen voort totdat hij in 1740 met zijn
gezin verhuisde naar Sint-Maartensdijk op het eiland Tholen. 1187
Hij werd op een onbekend moment tussen 1733 en 1740 als hovenier op Padmos opgevolgd door Cornelis
Martelmans. 1188 Deze is niet omschreven als huurder van het tuinmanshuis aldaar, maar als huurder (met
hoveniersverplichtingen) van een deel van het slot, hetgeen waarschijnlijk dezelfde betekenis had. Op 3 juli 1740
werd aan hem, omschreven als landman in het Oudland, reeds wonend op een deel van Padmos, door de eigenaar

1187

1188

Van der Graaff, 2011, p. 8-10. Op 27-2-1734 kocht hij een hof buiten de Kaaijpoort in de Graaf
Hendrikpolder.
Hij ondertrouwde op 11-4-1733 (geref.) te Steenbergen als j.m. van Steenbergen (omschreven als Cornelis
Mertelmans) en trouwde aldaar op 26-4-1733 met Joanna Hoppenbrouwers, j.d. van Wouw.
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Anthony Willem van Sorgen, het volgende verpacht voor een periode van vijf jaar ingaande 1 mei 1741 en voor
fl. 60 per jaar: 1189
• Het keukentje met het kelderkamertje op het slot.
• De kelder daaronder.
• De grote keuken van het slot met dien verstande dat deze ook mag worden gebruikt door de verhuurder.
• De bakkeet.
• Het schuurtje.
• Het koetshuis.
• Het dijkje achter het slot.
• De boomgaard.
• De lage hof.
• Het land genaamd “onder de Boompjes” met dien verstande dat de verhuurder zich via de dreef daarvan
met paard en wagen mag verplaatsen.
De verplichtingen van de huurder werden samengevat als volgt omschreven:
• Het ordentelijk bewonen en gebruiken van de gepachte grond en woonruimte.
• Voornamelijk: het goed onderhouden van de tuinen (“hoven”) door deze te bemesten, te wieden en te
snoeien.
• Het onderhouden van de heggen.
• Het zonder betaling jaarlijks aan de verhuurder leveren van 30 pond witte of rode aalbessen.
• Idem van twee zakken appelen.
• Het tweemaal per jaar schoonmaken van de vijvers (de gracht) rondom het hof.
• Het jaarlijks leveren van 100 bossen stro aan de verhuurder, afkomstig van de winterrogge op het land
“onder de Boompjes”.
• Het planten en verplanten van fruit- en andere bomen op plaatsen die door de verhuurder worden
aangewezen.
Met ingang van 1 november 1742 werd Cornelis Martelmans voor een periode van vier jaren en voor fl. 15 per
jaar daarenboven pachter van 11 gemeten en 219 roeden ten noorden van het slot, bestaande uit de percelen
genaamd “de eskens” en “de laege weijde”. Deze waren eerder gepacht door Adriaan Musters. 1190 Inmiddels
woonde Cornelis Martelmans met zijn gezin niet meer op Padmos, maar in de stad Steenbergen. 1191
Op 26 augustus 1744 werd het contract met Martelmans voor een periode van vijf jaar verlengd. 1192 Er werd
onderscheid gemaakt tussen drie ingangsdata:
• Voor de landen en de weiden: stoppeltijd 1745.
• Voor de tuinen van de hovenier: 1 december 1745.
• Voor het gehuurde deel van het slot en de bijgebouwen: medio 1746.
De pachtprijs bedroeg fl. 80 per jaar, inclusief de huur van het genoemde perceel van 11 gemeten en 219 roeden,
dus fl. 5 meer dan in het eerdere tijdvak.
De pachtbepalingen weken op hoofdlijnen niet af van de voorafgaande, maar werden soms preciezer geformuleerd.
Dit gold zeker voor de volgende condities:
• De pachter dient op aanwijzingen van de verhuurder te planten en te kweken: appel-, peren-, kersen- en
pruimenbomen. Voorts: eiken, olmen en essen.
• Hij dient de dreef van het slot naar de Boomdijk te onderhouden, onder meer door te zorgen voor een pad
ter breedte van zes voeten (ca. 180 cm).
• Hij heeft geen zeggenschap (“gezag”) over de elzenheggen langs deze dreef.
• Het land aan weerszijden van deze dreef mag niet gebruikt worden als weide- of korenland, maar
uitsluitend als moestuin (“moeshoven”).
• De pachter dient paden tussen de grasperken aan te leggen (“klaar te maken”) en deze met zand op te
hogen.
• Anders dan eerder was bepaald dient de pachter alle “vijvers” rondom het slot tweemaal per jaar schoon
te maken (eerder gold deze verplichting alleen voor de gracht rondom de hoven).
1189

1190
1191

1192

MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 113, akte 3-7-1740. Cornelis Martelmans woonde begin mei 1740 op
Padmos met zijn echtgenote Joanna Hoppenbrouwers en vier kinderen (Adriana, Marijnis, Jan en Andreas),
spoedig, eind mei, gevolgd door een vijfde (zoon Petrus) (MHC, oga Steenbergen, inv. 1282).
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 114, akte 17-5-1741.
Vanaf 1742 komt hij met zijn gezin in de kohieren van de bewoners van het platteland niet meer voor en
woonde hij in de stad Steenbergen. Vermoedelijk bood Padmos onvoldoende ruimte om het gezin te
huisvesten. In de periode 1742-1748 kwamen er ten opzichte van 1740 nog vier kinderen bij (Anna Cornelia,
Wilhelmina, Maria Josepha en Marinus). Het gezin was rooms-katholiek.
MHC, not. arch. Steenbergen, inv. 118, akte 26-8-1744.
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Zonodig dient hij de kanten of wallen van de “vijvers” te repareren.
Hij dient de “plantagien” te gedogen die de verhuurder nog wil aanleggen.
Hij mag beschikken over het snoeihout van de heggen rondom de hoven, maar de verhuurder houdt aan
zich het snoeisel van de buitenste heg langs de achterweide aan de noordkant over de boomgaard evenals
het snoeisel van de heg aan de oostkant daarvan.
Hij dient (onder meer) de “taxus piramidesen heggen” (vermoedelijk taxusstruiken in de vorm van
piramiden) te snoeien of te laten snoeien.
De verhuurder heeft het recht om asperges te steken.
De verhuurder houdt aan zich een klein vakje naast de aspergebedden om dit te gebruiken als bloemperk.
Idem achter de “dispens” een klein vakje ter grootte van een halve roede voor gebruik als “bleijkje” (een
plaats voor het drogen van linnengoed).
De verhuurder behoudt het recht om hoenders, ganzen e.d. te houden.
De pachter dient jaarlijks een zak appelen aan de verhuurder te leveren (één minder dan in de vorige
pachtperiode).

Het is waarschijnlijk dat de mogelijkheid om op de afgesproken wijze hovenierswerkzaamheden te verrichten
aanzienlijk werd bemoeilijkt na de inkwartiering van militairen in april 1747. Het was toen voor de hovenier
vermoedelijk niet of nauwelijks nog mogelijk om aan zijn verplichtingen te voldoen. Vermoedelijk kwam er een
einde aan met medegebruik van het slot.
Het is niet bekend tot wanneer Cornelis Martelmans op Padmos werkzaam bleef en evenmin wanneer en door wie
hij daar als tuinman is opgevolgd. In de tweede helft van 1747 was Martelmans nog betrokken bij de verzorging
van de toen zieke Anthony van Sorgen en het regelen van diens begrafenis. Hij declareerde er fl. 8 voor. 1193
Waarschijnlijk verbleven er na zijn vertrek lange tijd geen tuinmannen meer op het slot zelf. In 1840 is vermeld
dat Jacobus Zomers als tuinman op Padmos woonde. 1194 Hij is de laatste die in die functie op het slot verbleef.

Een pad tussen Ekelenberg en Padmos, maart 2012.

1193
1194

MHC, ora Steenbergen, inv. 2058.
MHC, Bevolkingsregister Steenbergen 1840-1850, inv. 4279, p. 293.
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Afkortingen
arch.
att.
begr.
ca.
CBG
e.v.
fol.
fol. v
GA
geb.
ged.
geref.
inv.
j.d.
j.m.
jrg.
KB
MHC
mog.
NA
not. arch.
oga
ora
otr.
overl.
red.
r.k.
test.
tr.
t.w.
verm.
w.o.
ZA

archief
attestatie
begraven
circa
Centraal Bureau voor Genealogie (te Den Haag)
en volgend
folio (bladzijde)
folio verso (= de achterzijde)
gemeentearchief
geboren
gedoopt
gereformeerd (in de oorspronkelijke betekenis van Nederduits-Gereformeerd)
inventaris
jonge dochter (nog niet getrouwd geweest)
jonge man (nog niet getrouwd geweest)
jaargang
Koninklijke Bibliotheek (te Den Haag)
Markiezenhof Historisch Centrum (te Bergen op Zoom) [in 2017 opgegaan in het West-Brabants
Archief]
mogelijk
Nationaal Archief (te Den Haag)
notarieel archief
oud-gemeentearchief
oud-rechterlijk archief
ondertrouwd
overleden
redactie
rooms-katholiek
testeerde of testament
getrouwd
te weten
vermoedelijk
waaronder
Zeeuws Archief (te Middelburg)
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NB: personen die in de hoofdtekst uitsluitend met hun voornaam voorkomen blijven buiten deze index.

Aa
A.J. van der, 44, 232
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Adriaan Bastiaensen, 161
Ackeren
Margriet Jansdr. van, 226
Willem van, 20, 53
Adan
familie, 124
Henri, 124
Johannes Baptiste, 32, 33,
35, 41, 44, 116, 124, 125,
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Adolphs
Adriaentie, 214
Adriaanse
Hendrik, 23
Adriaansen
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Adriaens
Floris, 140
Maeijken, 148
Adriaensse
Maria, 218
Adriaenssen
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L., 159, 232
Adrianus
Adriana, 215
Anna, 59
Adrichem
Margaretha Catharina van,
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Aerselen
Antonie van, 98
Aerssen
Jacques van, 163
Pieter van, 163
Aerssen van Voshol
familie Van, 163
Aerts
Antoni van, 100
Heijltien, 18
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Aertse
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Aeswijn
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Antonia van den, 185
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Cornelia van, 117
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Andries, 191
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Andrieszn
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A.H., 25
Margarita, 182
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Adriaan, 176
Adriaen, 183
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Anna Maria, 184, 185
Anna Yda, 183
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Maria Petronilla, 184, 185
Pieter, 183
Sebastiaan Hendrik Adriaan,
184
Sebastiaen, 182, 183
Willem Adriaan, 184
Arens
Tyuertgen, 13
Arnouts
Catharijna Anthony, 51
Asch
familie Van, 73
Asch van Wijck
Elisabeth van, 72
familie Van, 72
L.H.L.M. van, 74
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Cornelia van, 67
Asselbergs
Antonius Elisabeth, 201
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Clara, 50
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Pieter, 51
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Gerardus de, 99
Henricus de, 99
Backer
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Bailleul
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Bals
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Willem, 199, 221
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Bartholomeus
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Johannes Hendrikszn., 190
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192
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Maria van der, 163
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Beek
Petrus van, 59
Beijders
Anna Geertruij, 48
Bekouw
J.H., 232
Bemun
Peterus, 48
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Johannes Hubertus, 196
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Digna van, 135
familie Van, 135
Jan van, 135
jonkheer Van, 135
Berck
Pompejus, 165
Berckel
Adriaen van, 19, 72, 154,
155, 157, 159, 160, 161,
162, 163, 164, 165, 166,
168, 169, 204, 205, 212,
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165, 166, 167, 169
Embrecht Adriaenszn. van,
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Embrecht van, 159, 160, 165
Emmert van, 160
Engebrecht van, 159
Engelbert Francois van, 167
Engelbrecht van, 182, 204,
205, 215, 226
Eymert van, 160
familie Van, 159, 167, 206
Franco Petrus van, 167
Geertruijt van, 165, 166
Gijsbert Diederik Catharinus
van, 167
Hembertus van, 165
Hugo van, 159
Ida Adriana van, 165
Ida Hermina Adriana van,
167
Jan van, 160
Johan van, 159
Joost Gerits van, 159
Maria Paulina van, 165
Maria van, 165
Nicolaes van, 158
Petronella Geertruid van,
167
Petronella Geertruijt van,
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Pieter Adriaenszn. van, 159
Pieter Johan van, 167, 237
Pieter van, 160, 161, 163,
164, 165, 166, 168, 204,
205, 214, 215
Trijntje van, 160
Wendelia Catharina
Wilhelmina van, 167
Willem Wendelius van, 167
Berckel (Berkel)
familie Van, 158, 159
Berckmans
Catharina Sibilla, 93, 187
Berckmans de Weert
Emmericus Antonius
Henricus, 94
familie, 94
Berg
Andreas, 95
Everdina Catharina Johanna,
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Henricus Johannes, 95
Johanna, 95
Bergen
Anna van, 133
familie, 75
Bergh
Jacobus van den, 48
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Berkel
Adriaen van, 159
Bernaards
Jan, 62, 63
Bert
Marinus opte, 114
Beyer
J. de, 2
Bhaten
Cornelia, 50
Bierbooms
Jan, 54
Bierens
Rochus, 166
Bije (de Bie)
Adriaen de, 19
Bijlsma
R., 159, 232
Bisschops
L., 131, 132, 133, 134
Blaeu
Johan, 70, 157
Blasene
familie, 72
Bleerincx
H. Aert, 132
Bleu
Jan Jakob le, 188
Jan Willem le, 188
Bloys
Cornelia, 87
Cornelia Geertruida, 87
Cornelis, 87
Cornelis Isaak, 50, 51, 87
Cornelis Johannes, 24, 25,
41, 49, 50, 51, 65, 85, 87,
88, 89, 108, 173, 174, 175,
176
familie, 88, 89
Geertruid, 87
Guy Lodewijk Jan, 51, 87
Hendrick Janszn., 87
Jacob Arnout Bastingius, 87
Jeannetta, 50
Jeannette Jacoba Hugina, 87
Johan, 88
Johan Arnold, 51
Johanna Arnoudine Isabella,
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Willem Otto, 51, 87
Willemina Cornelia, 87
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Cornelia Geertruida, 87
Cornelis Isaac, 36
Cornelis Johan, 87
Cornelis Johannes, 36, 87
familie, 36, 232
Jacob Arnout Bastingius, 36
Jan Lodewijk Guy, 36, 87

Johan, 87
Johan Arnold, 36
Willem, 87
Willem Otto, 36
Bloys van Treslong Prins
familie, 88, 232
P.C., 87, 232
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Adr., 63
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familie Van, 72
Boeije
Jan Jacobse, 142
Maria Jansdr., 140, 141, 142
Boenders
Janna, 219
Boer
Adriana de, 179
Boerberg Bloys
Francois, 89
Boerberg Bloys
Francois, 87
Boeren
Adriaan, 62
Boers
Hendrick Adriaanse, 166
Sara Maria, 182
Tona, 53
Boets
Hendrik, 188
Boey
Dingena van, 51
Bogaart
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Bogaarts
Adriaan, 218
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Bogers
A., 63
Bolcoel
Francois, 172
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Catarina van, 74
Daniel van, 71
familie Van, 71
H. van, 71, 232
Lucia van, 71
Machdelena van, 71
Bommel
Adrianus van, 173, 174, 178,
179
Carel van, 174
Cornelis van, 110, 174, 218
Dina van, 178
familie Van, 178
Bonmarché
Francois de, 69
Francoise de, 71

Booij
Dingena de, 55
K., 232
Boom
Johannes van den, 200
Borgt (Burght)
Catelijn van der, 88
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Anna Bernhardine, 47, 48,
78
Clasina, 78
Coenraad Trajectinus, 78
Dirk, 78
Borsele
Anna van, 132
Lodewijk van, 132
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Dorothea, 193
Bosters
A.M., 5, 13, 32, 66, 68, 69,
78, 129, 135, 140, 148,
149, 150, 212, 221, 232
Both van der Eem
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Bottebijl
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Boudins
Laurens, 118
Boukt
Adriaen, 47
Bouquelon
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Bours
Aletta, 178, 185
Bout
Jan, 84
Bout van Lieshout
Anna, 84
Bouwens
Maria, 129, 130
Boven
Cornelis Paulissen van, 163
Cornelis van, 219
Michael van, 219
Boytack
Cornelia, 48
Brabander
Cornelis de, 210
Jan de, 210
Brackel
familie Van, 72, 73
Brande
Heyndrick van den, 128
Pieter Adriaan van den, 180
Pieter van den, 161, 165
Branden
Franciscus van den, 99
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Dirk, 73
Govert, 73
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Theodorus (Dirk), 73
Breda
Jacob Adriaense van, 145
Bree
G.W.G. van, 14, 15, 164,
210, 232
Breen
Catharina van, 159
J. van, 160, 166, 232
Brekelmans
F.A., 6, 68, 232
Broecke
Daniel Hendrik Willem ten,
183
Broek
Petronella van den, 96
Willem Jacques van den, 192
Broeke
Hendrik Coenraadt ten, 183
Broere
Adriana, 50
Broers
Jacobus, 199
Broncke(n)
Reinier, 85
Broos
Cornelia, 220
Petrus, 220
Brouck
Cornelis van den, 158
Brouhezen (Bruhezen)
Jan Corneliszn. van, 135
Brouw
Maria, 71
Brouwers
Arnoldus, 153
Cornelis, 52, 173, 219
Marijn, 85
Brown
William, 71
Bruelis
Maria, 137
Brugmans
Helena, 219
Bruheze
Emmerentia van, 140
Bruhezen
Jan Corneliszn. van, 135
Bruijn
Angelicque Joseph de, 173
Anna Catharina de, 220
J. de, 63
Jan Jacobse de, 163
Marijnis de, 216
Bruin
Adriaan de, 220
Anthony de, 56
Bruyn
Adriaan Cornelissen de, 198

Anthony de, 74
Baertje de, 51, 52
Constantinus Antonius de,
222
Bruyncruijs
Adriaen Lambrechtse, 120,
143, 209
Buckens
Jurien, 47
Buddenbrock
Carel Gustaff de, 73
Carel Magnus baron van, 80
Carl Heinrich baron van, 80
Caspar Frederick de, 73
de baronesse van, 81
de erven van mevrouw, 22
Frederik Magnus baron van,
80
Friedrich Magnus baron van,
80, 81
Hendrik Magnus baron van,
21, 57, 59, 60, 65, 79, 80,
82
Hendrik van, 187
Henrik Gotthard baron van,
79
Magdalena Elisabeth
baronesse van, 80, 83
mevr. van, 88
Ulrica Dorothea baronesse
van, 80
Buddenbrock-de Ram
echtpaar van, 57, 59
Magdalena van, 21, 49, 57,
58, 59, 60, 61, 64, 65, 108
Buijck
Pieter Henricksen, 162
Buijsrogge
C., 184, 232
Burcht
Isabeau van der, 69
Bureau
Philips Jacobszn., 139
Pieter, 139
Burght
Cornelis van der, 51, 89
Elisabeth van der, 25, 51, 52,
53, 54, 55, 65, 66, 89, 90,
91
Pieter van der, 51, 52, 53
Burgt
Huybregt van der, 182
Buron (Buuron)
Frans, 63
Bussche
E. van den, 233
Buyck
Nicolaes, 117
Caam
Cornelis van, 53

Cabellau
familie, 75
Caem
Pauwels van, 117
Cailliau
J., 232
Calkoen
Isabella, 49, 50, 51
Jacob, 49, 87
Johanna Isabella, 87, 88, 89
Campen
Sara Johanna van, 85
Campen van Bruheese
Jacob, 71
Capellen
Pieter van, 178, 179
Capoen
Jacoba, 218
Carels
Geertruijda Carolina
Frederica, 192
Caritat de Peruzzis
Maria H.V. de, 34
Victor de, 34
Caritat, markies de Condorcet
Marie Jean Antoine Nicolas
de, 34
Casembroot
Leonard de, 73, 74
Caspers
Th., 233
Cats
Agnes van, 137
Anna van, 134
Jacob, 67
Jacob van, 134, 137, 205
Joost van, 137
Maria van, 137
Willem van, 137
Cerf de Fieze Fontaine
Simon Charles Isidore
Joseph de, 97
Cerff
Esther de, 69, 72
familie De, 72, 73, 75
Francois de, 69
Chapui
Helena, 54, 55
Chebaux
Pieter, 58, 121
Chebaux (genaamd Picart)
Elias, 58
Citteren
Dielis van, 218
Willem van, 219
Claes
Heinrick Aerndt, 141
Claesse
Jacob, 20
Clement
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Elisabeth Cornelia, 93
Francois, 22, 93, 175
Cloet
Marijnis, 19
Clooster
Joos van, 76
Cnaep
Jacobus, 20, 21
Leendert Jacobsen, 143, 144,
161
Coel Geenens
Willem, 129
Coelgheenen
Jan, 130
Coelgheenens
Anna, 128, 131, 132, 133
familie, 129, 206, 234
Jan, 130, 131
Coelgheenens jr.
Willem, 128, 129, 130, 131,
132, 204, 205
Coelgheenens sr.
Willem, 129, 130, 204, 205
Coelgheenesone
Peter, 129
Coenen
Jan, 158
Coenraets
Cornelis, 145
Coens
Magdaleentie, 47
Coetermans
Petrus Johannes Emilius,
196
Colen
Nicolaes, 22
Coninck
Wouter de, 117
Coolen
Nicolaas, 175
Coopmans
Adriaan, 169
Janneken Cornelissen, 79
Corendijcker
Johannes, 92
Cornelis
Sijken, 150
Cornelisse
Domis, 19
Cornelissen
Cornelis, 145
Dingene, 47
Cornuyts
familie, 72, 73
Costerius
Elisabeth, 58
Coudekercke
Adriaen Janse, 13
Courteville
familie, 72, 75

Couwerve
Anna van, 142
Craandijk
Coenraad, 188
Pieter, 188
Craemer
Cornelia, 50
Creemers
Adriaan, 175
Cornelia, 51
Creke
Petronella van der, 59
Creyghton
Maria Regista, 192
Croix
Anna Colletta la, 195
Cromflyet
Clasen Adriaens van, 131
Cronman
Charlotta, 79
Croonen
Jan, 77
Croonen Adviseurs, 10, 233
Cruyslant
Jochem int, 135
Custers
Th., 108
Cuyck
Lindert Cornelis van, 21
Cuyck van Meteren
Jacob van, 72
Cuypers
Cornelis Ludovicus
Antonius (Louis), 85, 135,
189, 193, 195, 200, 202
Petrus Josephus, 85, 135,
188, 189, 190, 205
Daamen
Yda, 182
Daeter
B., 23, 233
Dalen
Johan Baltus van, 184
Susanna Clasina van, 184
Dallens
Anthonis, 146
familie, 146
Guillaume, 146
Jacob, 146
Jacques, 138, 146, 149, 204
Johan, 146, 148, 204, 205
Johanna, 146, 147, 148, 204
Dam
Catharina, 50
Damen
Yda, 182
Danckaerts
Jan Jansen, 21
Danckers
Jan Janssen, 77

Danen
Antonij, 62, 63
Daniels
Lysbet, 158
Dekker
C., 130, 131, 233
Dekkers
Antonie, 99
Cornelis, 62, 63
Marijn, 62
Martinus Marijniszn., 100
Delahaye
A., 6, 8, 14, 39, 71, 75, 87,
94, 115, 132, 138, 139,
142, 147, 148, 149, 232,
233, 234, 236
Delft
familie Van, 135
Delissen
B.J.H., 10, 233
Delwarel
Anna Maria, 219
huishouden van Leendert,
219
Leendert, 181, 219
Rombout, 219
Denesen
Johan van, 47, 74
Desain
Cornelia, 63
Dessing
R.W.Chr., 12, 115, 233
Dielen
Janneke, 60
Diepenbeek
Cornelis Johannes van, 32,
35, 41, 44, 116, 121, 124,
125, 203, 209
Huijbregt Arnoldus van, 23
Dijcke
Maria van, 142
Willem van, 142
Dilft
familie Van der, 136
Jan van der, 136
Jonge Cole van der, 136
Maria van der, 136
Dilfts
Jan van der, 131
Dingemans
Catharina, 183
Maria, 182
Dingmans
Samuel, 24
Dircxs
Henrikje, 164
Disco
Cornelis, 154
Johannes Adriaanszn., 100
Dogge
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Dominicus, 53
Doggen
Jan Frans, 199
Domen
Jan, 163
Dongen
Pieternella van, 92
Donkersloot
Catharina, 184
Donkersloot-de Vrij
M., 117, 173, 182, 233
Donnet
F., 131, 132, 133, 134
Dons
Johanna, 182
Donschot.
G. van, 14
Doornik
Christiaan van, 175
Doot
Govert Pietersen de, 153
Jan Pieterse de, 76
Dorenbosch
Bastiaen, 15, 17
Bastiaen Adriaense, 151, 152
Dorij
Jan, 47
Dorst
Adriaan Adamsen van, 215
huishouden van Adriaan
Adamse van, 215
Willem van, 53
Draeck
familie, 132
Guillaume, 131
Maria, 128, 129, 131, 132,
133, 204
Willem, 131
Draeck (Drake)
Willem, 130, 131, 132, 133
Draecks
Aert Willem, 132
Draeke
Adriana Maria, 132
Draexss (Draeck)
Aert Willem, 136
Drake
Willem, 134
Driel
Lenaert Lenaertsen van, 17
Drijfhout van Hooff
A.H., 187, 233
Duijvelaar
Ambrosius, 81
Duls
Abraham Corneliszn., 13
Cornelis, 13
Cornelis Pieters, 13, 65
erven van Cornelis Pieters,
65

Herman Gerardzoon, 13
Huybregt Corstiaanse, 144
Maria, 13
Pieter Corneliszn., 13
Pieter Corstiaens, 68, 144
Tobias Corneliszn., 13
Eck
Johanna van, 159
Eecken
van, 47
Eeckeren
Hester van, 66
Eekelen
Adriana van, 51, 52, 53, 89
Cornelis van, 200
Frans van, 121
Eijnatten
Maria van, 78
Eijsermans (Ysermans)
Marijnis Dielissen, 23
Ekengruijn
Jan, 49, 57
Elderen
familie Van, 72, 73
Elemans
Adrianus Gerardus, 187
Dirk, 187
familie, 187, 233
Johanna Petronella, 95, 187,
188, 194
Elsacker
Joanna van, 219
Elst
Christiaan, 62, 98, 100
Elzakker
Jan van, 185
Enden
Jan van den, 201
Engelsen
Johanna den, 87
Ennetières
Camille d', 200
Erasmus
Desiderius, 130
Etienne
Leonardus, 117
Etten
Cornelis van, 219
Engelbrecht van, 131, 133
familie Van, 133
Hendrik van, 133, 134
Henrick Janssen van, 163
Joanna van, 220
Joannes van, 218
Leonardus van, 216
Etten jr.
Hendrik van, 133
huishouden van Jan van, 219
Jan van, 218
Etten sr.

Hendrik van, 133
Everwijn van Gent
Michael, 137
Eynde
Kathelijne van den, 136
Faille
Jan della, 66
Jaques della, 67
Faure
Alexander, 59
Johan, 234
Louise, 58
Fenema
Adriaan Sebastiaan van, 184
Ferdinandus
Jeronimus, 20
Joan Jeronimus, 77
Ferret
Anna, 146
Jacob, 146
Findhammer
J., 233
Focken
H., 171
Foeit
familie, 73
Fontaine
Jan de la, 171
Fontenois
familie, 75
Foreest
Anna van, 137
Fossez
kapitein, 71
Francke
Adriaen Bastiaense, 144, 162
Franken
Adriaan, 54
Anna, 53, 54, 56
Cornelia, 54
Jan, 53, 54
Pieter, 194
Fransse
Marijnis, 218
Franssen
Pieter, 162, 164
Frederickx
Dirck, 48
Frederik Hendrik
prins, 71
Free
Jacob, 21
Jan, 21
Fruin
R.Th., 132, 233
Gaans
Adriaan van, 54
Catharina van, 219
Cornelis van, 219
Pieter van, 51
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Gabriels
Elisabeth, 50
Huijbregt, 50
Willems, 50
Gabrielssen
Cornelis, 77
Gaillard
E., 233
Gansen
Elisabeth van, 219
Maria van, 219
Gastel
Antonius Petrus Johannes
van, 224
Cornelis van, 175
familie Van, 225
Gregorius Jacobus van, 224
Johannes Antonius van, 224,
225
Maria Francisca Dimphena
van, 224
Petrus Antonius Maria van,
224
Petrus van, 224
W. van, 196
Gastelaer
Dina Jacobs, 68, 144
Margrita Jacobs, 68, 144
Stoffel Jacobs, 68, 144, 153
Gaverelle
Jan de, 128
Gaymans
familie, 181
Johan, 180
Johanna Elisabeth, 180, 181
Geel
Adrianus van, 222
Cornelia van, 222
Elizabeth van, 221
Johannes van, 62, 63
weduwe van, 62
Geelkercken
Vincent van, 20
Geense
Cornelis, 14
Geers
Jan, 53
Johannes, 53
Johannes Dominicus, 63
Geerts
Lodewijk, 218
Gelderblom
O., 67, 233
Gelens
Adriana, 52
Gelre
Digna van, 142
Jacob van, 142
Gelten
Maria, 50

Genk
C.P. van, 44, 196
Gent
Willem van, 48
Gerards
Carel, 91
Gerits
Lysbeth, 214
Gerrits
Grietge, 158
Geyte
Jacobus, 219
Ghistelles
Guillaume de, 69
Isabeau de, 69
Gigiomair
monsigneur, 47
Gijsbrechtse
Melis, 145
Gijsbrechtsen
Cornelis, 150
Gijsels
Hans, 15, 18, 162
Johannes, 160
Gilliodts-Van Severen
L., 233
Gillis
Catalijntje, 212
Gils
Johannes van, 99
Pieternella van, 218
Ginteren
Cornelia van, 221
Glimes III
Jan van, 133
Goethem
Joseph van, 190
Gool
J. van, 112
Gorcum
Cornelia van, 50
Gottschalk
M.K.E., 8, 233
Gouthoeven
W. van, 235
Graaf
kinderen van Willem van
der, 227
Willem de, 169
Willem van der, 169, 227,
228
Graaff
N. van der, 227, 228, 233
Grauw
Willemijna de, 53
Greve
Heinrick de, 134
Grevu
Philips Charles de, 71
Griboval

familie, 75
Grimmesteyn
Jacob van, 115
Jan Janszn. van, 84
Groen
Cornelis de, 185
Groot
Rochus de, 102
Grootvelt
familie, 72, 73
Grote
tsaar Peter de, 36
Gurp
G. van, 159, 233
Haaren
gedeputeerde te velde Van,
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Haegen
H. van der, 234
Haese
Chrisostomis de, 20
Hageman
Etienne, 187
Hagen
Paulina van der, 66, 67
Halewijn
Cornelia van, 73
Halkett
Alexander, 169, 170
Halmale
Barbara van, 137
familie Van, 137
Michiel van, 137
Peter van, 134, 137
Willem van, 137
Ham
W.A. van, 5, 6, 8, 9, 59, 85,
96, 102, 113, 115, 129,
130, 132, 133, 135, 136,
137, 138, 189, 232, 233,
234
Hansbergh
Cornelius, 59
Haren
Gerardina van, 194
Harmes
Sara, 142
Harnet
Eliza Augusta, 194
Hartochs
Mej., 74
Hartoge
N. de, 74
Hartogh
Daniel de, 74
familie De, 74
Hartogh tot Groeningen
De, 74
Hasselaer
Agatha, 73
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Hasselt
P.O.M. van, 187, 234
Hattinga
D.W.C., 29, 110, 118, 119,
120, 209
Haubourdin
R.M., 171, 234
Hauters
Jan, 48, 49, 79
Soffia, 48
Haven
Aelbregt Jacobse van der,
145
burgemeester Van der, 14
Cornelis van der, 20, 21
Jacobina van der, 21
Van der, 163
Havenen
Pieternelle Adriaensdochter
van der, 134, 135
Haveskercke
familie, 75
Hayez
Johannes Baptista Edouard,
97
Haze
Janne [Jan] de, 128
Hazevoet
Servaes, 182
Heemskerk
Leonard van, 172
Heer
Jacobus van, 201
Rochus van, 201
Heere
Jan, 50
Heerel
Cornelis van, 53
Hees
familie Van, 72
Heijden
Adriana van der, 217
Heijligers
Bastiaen, 79
Heijmans
Cornelis, 99
Johannes, 99
Willem, 201
Heijst
Adriaan van, 100
Heinsen
Jan, 220
Hellemans
Aelbrecht Andriesse, 18, 19,
76
Heller
Anthonij, 184, 186
Rudolph, 184
Helmans
Jan Stevenssen, 68

Helmons
Frans, 201
Hengst
Maria Elisabeth, 102
Hennequin
Magdalena, 170
Henrichs
Antonius, 195, 196, 198,
199, 200, 201, 205
Constantinus Johannes, 196
Emilia Isabella Maria, 195,
201
familie, 104
Jacobus Petrus, 195
Johannes Maria, 195
Josephina Antonetta
Eleonora, 201
Josephina Johanna, 195
Josephina Johanna Maria,
201
Maria, 196
Maria Theresia Antoinetta,
201
Petrus, 195
Petrus Jacobus, 195
Petrus Johannes Maria, 196,
201
Herel
Elizabeth van, 53
Heron
Rochus, 24
Hertss
Jan, 136
Heule
familie, 75
Heuvel
Anthonij van den, 182
Heyden
Leendert van ter, 219
Heyligers
Bastiaen, 48
Heyne
Leendert, 54
Heyns van der Meere
Jan, 136
Heyting
F.Ch., 191
Hoebeke
Maatje, 183
Hoeck
Adriaan Willemse van der,
21
Janneke van, 87
Hoeckgeest
Geeraert, 163
Geerart, 162
Hoeij
Robbert de, 201
Hoek

Jacoba Elisabeth van den,
184
Willem van den, 184
Hoenderpeert (alias Dogge)
Marinus Jansen, 75
Hoendervangers
Aart Domisse, 57
Cornelis, 62
Jan Doome, 65
K., 126
Mathijs, 62
Hoevenaar
Christina, 191
Hogendorp
Diederik Johan graaf van, 84
Diederik van, 84, 85
familie Van, 84, 85, 236
Gijsbert van, 84
Gijsbrecht Carel graaf van,
85
Gijsbrecht graaf van, 84
graaf van, 90
Johan Francois graaf van,
84, 85, 86
Theodora Petronella van,
167
Willem Diederikszn, graaf
van, 167
Willem Jan graaf van, 22,
23, 24, 25, 65, 81, 84, 85,
86, 135
Hoijmille
familie, 75
Hollander
Jan Adriaense, 143, 150
Holstein
prins van, 170
Honcoop
Alberdina, 93
Hoof
M.C.J.C. van, 67, 84, 184,
234
Hooff
Adriaan van, 221
Maria Catharina van, 221
Hooft
Geertruyt, 73
Hendrik, 73
Hendrik Willemszn., 73
Hooghe
Romeyn de, 168
Hoogkamp
Johannis, 175
Hoogstraten
Jacob van, 180, 185
Petronella Jacoba van, 179,
180, 181, 182, 185, 205
Hopmans
Maria, 195
Hoppenbrouwers
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Joanna, 228
Houcq
Pieternella, 169
Houters
Jan, 49, 79
Houtloock
Haasje, 73
Houtman
E., 115, 234
Hubert (Huybert)
Willem Cornelis
Hermanszn., 141
Hugens
Jan, 131
Hugtenbroek
Jan van, 137
Huijbrechtse
Lijsbeth, 161
Huijgens
Geert, 175
Maria Theresia, 96
Willem Pieter, 62
Huijsman
Adriaen, 213
Hulsdonck
Maria van, 65
Hulsdonk
Anthony van, 57, 90
Hulsman
Geert, 48
Hulst
Dirkje, 185
Husman
Francois, 162, 163
Huybert
Anthony Anthonisse de, 141
Catharina de, 146, 204
Cornelis Hermansz. de, 141
Ewout de, 149
Herman Corneliszn. de, 141
Nicolaes Janse de, 145, 146,
204, 205
Huybrechtsen
Pieter, 150
Huygens
Cornelia, 52, 53
Cornelis, 53
Huysman
Adriaen Jacobsen, 165, 212,
213, 215
Huysmans
Adriaan, 49
IJsenbaart
Marijn, 54
IJsselsteijn
Hendrik Albert van, 93, 95
Jan Leonardus van, 95
Jan van, 93
Margaretha Catharina van,
95

IJzermans
Ad, 5
Adriaan, 199, 220, 221, 222,
224
Adrianus Jacobus, 223
Anna Catharina, 220
Catharina Cornelia, 223
Cornelia, 220
Cornelis, 220
Engelina, 221
Francisca, 223
Jacobus, 221
Jacobus Johannes, 223
Johanna, 221
Johanna Catharina, 223
Johannes Baptist, 221, 222,
223
Kornelis, 220
Petrus Andreas, 223
Wilhelmina, 221
Wilhelmina Cornelia, 223
Wilhelmus, 221, 222, 223,
224
Wilhelmus Cornelis, 223
Immerseel
familie Van, 133, 134, 135,
206
Hendrik van, 132
Jan van, 129, 132, 133, 135
Maria van, 133
Piet van, 133
Wouter van, 133
Immerseel jr.
Willem van, 15, 115, 128,
133, 134, 135, 137, 140,
204, 205, 210, 211
Immerseel sr.
Willem van, 128, 129, 131,
132, 133, 204, 205
Immerzeel de Wit
J., 133, 234
Iriks
de weduwe van Wijnand,
201
Irvin
Hillegonda, 179
Jacobs
Aelbrecht, 13
Alida s', 95
Catharina, 157
R.C.M., 115, 139, 235
Jacobsen
Adriaen, 212
Jacot
Anna, 184
Jan
Neele, 128
Jans
Maertje, 47
Sara, 143

Teuntien, 152
Trijntge, 157
Jansen
Cornelis, 128
Paulijn, 51
Janssen
H.L., 112
Jacobus, 201
Jan, 47, 74
Melis, 164
Simon, 143
Janssens
C., 124
J., 124
L., 234
Jaspers
Maijke, 150
Jeune
Alexandre le, 58
Jacob Otto le, 59, 187, 188
Jacques le, 59
Jaques le, 58, 59, 61, 187,
236
Joachimi, 15
Johannis
Joachimus, 15
Jong
Antonij de, 62, 63, 102
Cornelis de, 62, 63
Elizabeth de, 222
Goort (Govert) de, 54, 62
Govert de, 100
Johannes Anthoniszn. de,
194
Johannes Govertzoon de, 27
M.J.G. de, 92, 93, 94, 234
Jongbloet-van Houtte
G., 67, 234
Jonge
Anthonij de, 143
Christina Regina de, 187
J.C. de, 234
Willem Adriaan de, 92
Willem Dignus de, 92, 95
Jongenelen
Francisca Josephina, 224
Jongh
Adriaan Claassen de, 90, 175
Anthony de, 56, 96
Anthony Hendrickse de, 214
Claesken Carels de, 163
Hendrick Anthonissen de,
166, 214
Hendrick Hendrickse de, 162
huishouden van Hendrik
Anthonissen de, 214
Jonkers
Johannes, 99
Joossen
Willem, 99
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Joosten
Andries, 13
Jorissen
Aert, 149, 151
Juten
G.C.A., 75, 84, 129, 130,
132, 234
Kaam
Cornelis van, 53
Kaldenbergh
Jan, 48
Kamerijk
Hendrik bisschop van, 130
Kamme
Elizabet van der, 194
Kar
Joan Geertsen van de, 77
Karel VI
keizer, 84
Keepe
Gerard, 53
Keizer
Wouter de, 200
Kerckers
Jacobus, 58, 75
Kerwal
Johanna Elizabeth, 182
Ketelaer
Clasina, 92
Kethulle
familie, 75
Kette
Maria, 141
Ketting
Petronella, 84
Keulen
Eva van, 47, 48
Kieboom
Fred van den, 5, 193
Kievits
Helena, 184
Klerck
Adriaen de, 25
Klijne
Cornelia, 215, 216
Cornelis, 215
Knegt
Jan de, 58
Knil
Alexandrina, 55
Knopper
Catharina, 128, 129, 131,
132, 204
Cornelia, 128
Nicolaas, 132
Nicolaas Hugenszn., 131
Petrus, 132
Kock
de heer, 47
Koenraadt

Johannes Pieterszoon, 98
Koker
Jacobus Laurentius de, 195
Theresia Lucia de, 195
Koks
Catharina, 51
Kölcken
Beatrix Cornelia Anna de, 97
Theresia Beatrix Henriette
de, 95, 97
Kooijker
W.N., 191
Koolen
Catharina Genoveva, 221
Cornelis, 201
Kools
Joanna, 221
Korendijker
Ida Bredana, 92
Korst
Marijn, 26
Koster
Maarten, 97
Kremers
Maria, 50
Kreyne
Huybregt, 53
Kroonen
Cornelis, 27
Kornelis, 62
Pieter, 62
Laane
Henricus, 201
Jan Willem, 105
Laenen
Tanneken Lambrechts, 161
Lafont van Tangeran
Johanna Maria, 171, 172
Lambrechts
Hendrik Janssen, 77
Lambregs
Mariken, 143
Lammeré
Gertrudis (Geertruy), 52
Jan, 52
Martinus (Marinus), 52
Lammerée
Willem, 192
Lamszn.
Jan, 135
Lanen
Cornelia Adriaenssen, 61
Lambrecht Claessen, 161
Rochus Claessen, 77
Langemeren
familie, 72, 73
Laureijssen
Marinus, 213
Lechene
heer van, 152

Leemans
Christina, 24
Leenders
K.A.H.W., 5, 8, 12, 20, 35,
67, 113, 114, 133, 234
Leeuwen
S. van, 137, 235
Lemmert
Gregorius van de, 59
Lems
familie, 75
Lenaertszn
Jan, 139
Lenertszn
Machiel, 212
Lepelaar
Anna Sara van, 84
Leune
J.M.G., 2, 44, 65, 78, 146,
160, 235
Leune-Wijnen
Dinette, 5
Leur
Jacob Anthonisse van (de),
143, 145
Jacob Anthonisse van de,
145
Leys
Jan, 135
Liens
Johan, 146
Susanna, 146
Liere
Anthonis van, 130
Lievense
Adriaan, 139
Ligt
Cornelis de, 101
Ligtenberg
Joseph, 219
Limburg
Hermanus, 179
Linde
Adriana van der, 56
Linden
Francis van der, 218
Lingen
Geertruij van der, 160
Lippe
graaf Van der, 178
Lips
Cornelia, 179
Lis
Adriaen Adriaense van der,
143
Susanna van der, 143
Lisse
Adriaan Lieven Imanse van
der, 139, 140, 141, 142,
204, 205
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Adriaen Jansen van der, 142
Baldina van der, 142
Claas Imans Gilliszn. van
der, 140
Claes Janszn. van der, 143
familie Van der, 140, 142,
143, 206
Jan Adriaanse van der, 140,
142, 145, 151, 204, 205
Jan Janssen van der, 142
Jan van der, 140, 142
Job Claas Imanse van der,
140
Lambrecht van der, 143
Levina van der, 142, 145,
146, 204
Lieven Iman van der, 139
Lieven Pieterse van der, 140
Mayken Lambrechtsen van
der, 141
Pieter Lieven Imanse van
der, 140
Pieter van der, 140
Veronica van der, 141
Livingston
Alexander, 170
Locht
Geertruyt van der, 162
Lodder
Marinus, 199
Lodewijckx
Willem, 136
Lokker
Marijn, 190
Loo
Stephanus van, 59, 187
Storia Johanna Maria van,
55, 59, 92, 93, 187
Loon
Alphonsus Maria Jacobus
van, 103
Antonie van, 100
Antonius Alphonsus Maria
van, 108
Antonius Josephus
Alphonsus Maria van, 103
Arnoldus Franciscus
Alphonsus Maria van, 103
Augustus Alphonsus Maria
van, 103
Coleta Maria van, 101, 102
Dymphna Joanna van, 101,
102
Elisabeth Maria Alphonsa
van, 103
familie Van, 5, 26, 66, 100,
101, 104, 108, 203, 205,
206, 235, 236
G.M.L. van, 5, 34, 65, 104,
105

Gerard van, 70
Gerardus van, 34
J.B. van, 84, 96, 124, 149,
235
Jacobus Antonius Alphonsus
Maria van, 34, 103, 104,
105
Jacobus Joannes Kornelis
van, 101
Jacobus Johannes van, 56,
66, 101, 102, 103, 104,
105, 108, 189, 193, 201,
202, 203, 205, 224
Jacobus Laurentius van, 26,
42, 56, 62, 66, 97, 98, 100,
101, 102, 103, 104, 105,
108, 193, 200, 236
Jan Cornelis van, 100
Joannes Cornelis van, 101
Johan van, 100
Johannis Kornelis Herman
van, 101
Joosten van, 100
Joseph Alphonsus Maria
van, 103
Josephina Adriana van, 101,
102
Laurentius Alphonsus Maria
van, 103
Laurentius Maria Alphonsus
van, 103
Maria Alphonsa Coleta van,
103
Maria Henrica van, 28, 56,
66, 101, 102, 103
Melania Agnes van, 101
Melania Joanna Adriana van,
101
P.J.E. van, 101, 235
Peter van, 100
Loos
Chr., 63
Looyen
Adriaan, 198, 199
Losecaat
Elselina van, 169
Loven
Petrus Hubertus, 201
Luijks
Andries, 186
Christiaan, 27, 62, 100, 101
Willem, 100
Luijsterburg
Adriaan, 117
Jan, 62
Luijsterburgh
Adriaentje Adriaense, 117
Luyckx
Bastiaen Meertense, 74
Maalen

Aleda van der, 185
Maas
Cornelia, 53
Cornelis Cornelisse, 60
Pieter, 51
W.F., 233
Machielsen
Jan, 148
Magielsen
Martien, 199
Martinus, 99, 100
Maier
Petronella Johanna Caroline,
193
Malen
Thomas Hendrik van, 195
Mangelaars
Cornelis, 201
Mangelaers
Marijnis, 218
Mannaerts
Jan, 136
kinderen, 136
Manteau
de heer, 15, 144
Marcus
A., 115, 235
Mariën (Marié)
Franchois (Franciscus), 60,
61
huishouden van Franchois
(Franciscus), 60
Marinusse
Govaert, 143
Martelmans
Cornelis, 173, 175, 217, 228,
229
gezin van Cornelis, 228, 229
Pieter, 23
Martin
Jeanne Hester, 58
Marynis
Tanneken, 13
Mathijssen
Anthony, 75
Mattemburgh
Mara Elisabeth Theresia,
189
Maulde
familie, 75
Meedegaal
Johanna, 55
Meel
Johannes van, 99
Pieter van, 53
Meer van Berendrecht
Jacob van der, 71
Meere
Anna van der, 136
Claes van der, 134
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Dierick van der, 140
Jan Heyns van der, 128
Maerten van der, 136
Merten van der, 136
Meeren
Jan II van der, 128
Meesters
Jacobus, 50
Meetssoen (Meertenszn.)
Goevaert Willem, 115, 128
Meij
Jan de, 79
Melis
Lysken, 164
Mens
Leendert Adriaensen, 77
Pieter, 53
Merestein
Aelbrecht van Egmont van,
137
Maria van Egmont van, 137
Mertelmans (Martelmans)
Cornelis, 228
Meulen
Pieter van der, 71
Michiels
Magdalena, 143, 150
Michielsen
Pauwels, 21, 77
Mijden
Elisabet van, 48
Milet
Hendrik, 172
Mindere
Johanna de, 219
Mispelblom
Adriana, 184
Moelener
Jan Mertszn., 210
Moerbeek
Anna Maria, 223, 224
Mogge Pous
Bonifacius, 187
Cornelia Petronella, 92
Willem Cornelis, 187
Mohr
Johan Philip de, 21
Mol
C.C.M., 5, 65
Jan, 201
Molenaer
Hendrick Jacobs, 68
Mollema
J.C., 90, 235
Molt
Henriette Margaretha, 188
Mooij
Ch. de, 75, 148, 235
Gijsbertus de, 102
Moors

Henricus, 26
Moriscus
Hans, 142
Muijs
Adriaen Hendricksen, 20
Mulders
Anna Catharina, 220
Jacobus, 54, 220
Maria, 53
Pieter, 50
Mulhaus
Christiaen, 92
Muller
Anna Gertrudis, 192
E., 58, 143, 234, 235
Mulock
Vincent Jacobse, 142
Musters
Adriaan, 216, 217, 229
huishouden van Adriaan,
216
Mutsaers
Arnoldus Antonius, 102
Coleta, 102
Muusse
W., 170, 235
Nassau
prins Maurits van, 138
Neilson
Alexander, 169
Nellen
Adriaen Jansen, 67, 153
Neut
Danckert Janssen, 166
Jan Marinisse, 166
Marinis Jansen, 166
Neuteboom-Dieleman
M., 5, 135, 235
Neve
Johanna Dina de, 95
Wilhelmina Catharina de,
95, 187
Nielson (Neilson)
Alexander, 170
Nieuwenhuijzen
Anthony van, 68
Nijs
Elisabetha (Lijsebet)
Jasperse, 78
Hendrik Pieterse, 49
Nimwegen
O. van, 21, 173, 235
Nispen
C.A.I.L. van, 115, 139, 235
Noirot
Adriaan, 66
Balthasar, 66, 67
Catharina, 66
Daniel, 67, 143, 144, 145,
160, 162

Esther, 67
Fabius, 67
Hans(ken), 66
Isaack, 14, 15, 65, 66, 67,
68, 108
Jacob, 84
Jacques, 66, 232
Jan, 66
Jaques, 14, 66, 67
Jaspar, 67
Joannes, 67
Melchior, 66, 67
Paulina, 67
Paulus, 67
Robert, 66
Susanna, 67
Tanneken, 66
Norweghen
Jacob Lam van, 84
Nouten
Jan, 179
Nouts
Johanna, 227
Nyevelt
Herman van Zuylen van, 165
Ockers
Dana, 142
Oerlemans
Adriaan, 51
Cornelis, 185
Ogez
Adelaïde Sophie Josephine,
97
Constance Charlotte
Josephine, 97
Hypolyte Paul, 97
Oldenbarnevelt
Johan van, 160
Olis
Jacques, 159
Ondaatje
Elisabeth Dorothea
Arnoldina, 192
Onselen
Anna Cornelia van, 221
Oomkens
Christina, 52
Oord
Steffie van den, 224, 235
Oortse
Johan, 142
Oostenrijk
Maximiliaen van, 134
Op ‘t Hof
Neeltje, 183
Opstal
Adriaan van, 38
Cornelia Adriaansdr. van, 59
Cornelia van, 59
Oranje
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prins van, 14, 72, 84, 139
prins Willem I van, 138, 235
prins Willem III van, 36, 58,
73
Oranje-Nassau
huis van, 67
Orliens
David van, 138
Ostaijen
Adriaan van, 222
Johannes van, 98
Petrus van, 99
Otgens
Gerrit, 201
Otten
Johan Sijmonssen, 15
Otters
Josina Christina, 180
Oubers
Jan, 49
Soffia, 49
Oudesteyn
Maria, 160
Oudkerk
Adriaan, 183
Johanna Rachel, 183
Scipio, 183
Willem Haringh, 183
Oulart
Catharina d', 71
Ouwens
Johanna Petronella, 95
Overbroek
Anna, 50
Oxenstierna
Bengt graaf van, 80
Pachter
Marijnis Laewereijs, 213
Paddemoes
Cornelis van, 150
Crijn Cornelisse, 148
Domis opt, 212
Michael opt, 212
Padmoes
Cornelis, 152
Cornelis Crijnsen, 148
Crijn Cornelisse, 152
Maria, 152
Pieternel, 152
Stoffel Claessen, 18
Padmos
A.C., 112, 113, 129
Adriaan Cornelisse, 212
Aert Cornelisse, 148
Cornelis Adriaanse, 212
Cornelis Crijnse, 146, 149,
212
Crijn Cornelisse, 149, 151
Domus Cornelisse, 212
Domus Cornelisse op ’t, 212

familie, 149
Marinus Cornelissen, 150
Stoffel Claessen, 161
Padtmoes
Catalijntje Cornelis, 150
Cornelis Crijnsen, 148
Padtmos
Aert, 150
Anna, 150
Antonij, 150
Bastiana, 150
Cornelis Cornelissen, 67,
143, 146, 147, 148, 149,
150, 151, 152, 154, 155,
157, 160, 204, 205, 212
Cornelis Crijnse, 114
Cornelis Crijnse op, 149,
212
Cornelis Crijnsen, 149
Cornelissen Cornelissen,
146, 147, 148, 152, 153
Crijn, 149
Crijn Cornelisse, 150
Maeijken Cornelissen, 148
Maria, 150
Matheus, 150
Neelken, 150
Quirijn (Crijn) Cornelisse,
150
Pallaes
Gysbert van, 75
Jacomina Hester van, 78
Palma de St. Fuente
Johanna Maria de la, 85
Par
Ad van de, 5
Pasmans
P.J.H.M., 21, 235
Pater
Aert de, 166
Pathmos
Commer opt, 114
Michael opt, 114, 212
Quirijn opt, 114, 149
Pauwels
Jan, 115
Peer
Anthony van, 53
Peeters
Jan, 5, 35, 36
Pelle
Cornelia, 85
Pellecom
Abraham Nicolaas van, 191
Johanna Aletta Elisabeth
van, 191
Pelt
Catharina Maria van, 89
Elias van, 89
Hendrik van, 89

Jacobus van, 87, 88, 89
Johannes Cornelis van, 89
Paulus Hendrik van, 25, 37,
41, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
65, 88, 89, 90, 91, 108
Paulus van, 88
Pelt-van der Burght
familie Van, 92
Perre
Margaretha van de, 146
Peters
Yda, 183
Peyrou
Maria Anna van, 84
Phaassen (Faassen)
Cornelia, 50
Pieck
familie, 72
Pieter
Levina Wissendochter, 139
Pieters
Janneken, 212
Maeijken, 149, 150
Pieterse
Gerrit (Geert), 61
huishouden van Gerrit
(Geert), 61
Pieterssen
Adriaen, 161
Pieterssone
Cornelis, 115
Pipping
Kornelia Maria, 183
Piron
Isabeau, 146
Poets
Meeus Hermansen, 18
Pompoen
Pieter, 48
Poppe
Meerten Hendrikus, 195
Post
P., 235
Praets
Joanna Elisabeth, 100
Pree
Kornelis de, 63
Pieter Jan de, 63
Prims
F., 130, 235
Profijtt
Jan, 157
Prooijen
Willem Cornelissen, 76
Quertenmont
Constant Dominique
Auguste de, 97
Josephus Carolus Maria de,
97
Maria Cornelia de, 96
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Quint Ondaatje
Adrianus Marinus Elaarst,
192
Pieter Philip Jurriaan Gerrit,
191
Theodore Lionne Charlotte,
191
Quist
Abraham Anthonisse, 183
familie, 183
Johanna Catharina, 183, 186
Raa
F.J.G. ten, 71, 72, 101, 235
Raadt
J.Th. de, 132, 235
Raats
Cornelis, 24
Raets
Gertrudis Jansen, 23
Ral
Francois Aimé, 97
Ram
Dorothea de, 72
familie De, 23, 72, 75, 77,
108, 234
Jacques de, 69
Jean Corneille de, 71
Johannes Adrianus de, 102
Louis de, 21, 71
Magdalena de, 21, 22, 23,
24, 41, 47, 49, 57, 76, 79,
88, 187
Theodorus (Thierry,
Diederik) de, 69
Theodorus de, 72
Ram van Hagedoorn
familie De, 5, 21, 29, 31, 35,
76, 79, 81, 108, 234
Ram van Hagedoorn I
Francois de, 15, 17, 18, 19,
20, 46, 65, 69, 70, 71, 76,
98, 108, 154, 162
Ram van Hagedoorn II
Francois de, 20, 21, 24, 25,
35, 36, 38, 46, 47, 57, 65,
72, 73, 74, 75, 76, 77
Ram van Hagedoorn III
Francois de, 19, 21, 22, 24,
38, 41, 47, 48, 49, 57, 65,
72, 75, 76, 77, 78, 79
Ram van Hagedoorn IIIde
volgendede
Francois de, 74
Rasenburch
Anthoni van, 146, 147
Rassaert
Johan, 146
Ratallier
Elisabeth, 71
Ravels

Pieter, 164
Ree
Jan Geertsen van, 68
Regt-Dekker
J.J. de, 85, 235
Reijen
Adriana van, 53
Ina van, 53
Zeijke van, 53
Reijnders
Anna Geertruij, 48, 78, 79
Pijl, 78
Reijns
Jacob, 68
Laureijs Cornelisse, 68
Matthias, 14, 15, 18, 65, 68,
69, 108, 144, 152, 160,
163
Matthias Jacobse, 68
Pieter, 68
Renes
J., 235
Rengerss
Willem Jacob, 141
Rens
Cornelis, 190
Johannes Corneliszn., 190,
194
Resandt
Wijnaendts van, 166
Resen
Francois, 135
Reuscher
Anna Maria Anthonetta, 183
Reyns
Cornelis, 68
Frans, 135
Reza
Franchoys, 135
Rhee
Geert Commersen van, 165
Rhijne
familie Van den, 72, 75
Riemens
L., 85, 235
Riemslag
Adriaen Hendricksen, 38
Riet
A. van der, 225
Christiaen van der, 23
Cornelis van der, 190
Helena Sophia Emmerentia
van der, 191
Johannes van der, 191
Kornelis Adriaan van der,
221
Kornelis van der, 222
Rietstap
J.B., 235
Rijen

Cornelis van, 50, 51
Willem Domen van, 166
Rijk
Adriaan de, 101
Rijmslach
Adriaen, 38
Rijt alias van Broechem
Margrita van der, 71
Odilia van der, 71
Willem van der, 71
Rimpelaer
Andries, 176, 177
Ringoir
H., 73, 80, 178, 182, 235
Ripperda
Louis Guillaume, 58
Robert
Louis Ghislain Karel
Hendrik, 102
Rocque
Pieter de la, 58
Roem
Anthonis Willemszn., 132
Roest
Martanna, 50
Rombout(s)
Wouter (Waltherus), 220
Romeijn
A., 135, 145, 146, 235
Rommers
Cornelis, 219
Ron
Gerrit de, 201
Rongen
Bastiaen, 152
Denis Bastiaense, 143, 145
Roodhuyzen-van Breda
Vriesman
D.J.A., 36, 90, 235
Rooij
Joanna de, 62
Maria de, 51
Roomen
Adriaen van, 20
Roos
D., 87, 236
Roosmale
Wendelina, 167
Roovere
Willem de, 138
Rooy
Anna de, 53, 54
Cornelis de, 201
Pieter Stefaanszn. van, 190,
194
Rooze-Stouthamer
C., 236
Rossen
Jan van, 218
Rossum
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Gerard van, 71
Rots
Simon Willemse de, 151
Roveen
Beerent van, 47
Roy
Jac. le, 2, 236
Ruijghaver
Joan, 78
Ruijsch
Coenraedt, 155
kapitein, 155
Willem, 155
Ruijter
Michiel Adriaanszn. de, 35,
36
Rupertus
Jacobus, 59, 187
Maria, 59, 187
Perina, 59, 187
Ruychrock van de Werve
Costijn, 134
David, 137
Helena, 134, 137, 204
Ruysch
Cornelia, 74
Cornelia Dorothea, 73
Elisabeth, 72, 73
familie, 72, 74
Frederica, 47, 57, 73, 74
Hugo, 74
Johan, 73
Maria Elisabeth, 73
Pieter, 73
Ruysch van Wayestein
douarière, 72
Elisabeth, 38, 72, 73
Franchoise, 47, 74, 75
Hugo Diederick, 72
Pieter, 74
Ruyten
Johanna, 219
Ruyven
Elisabeth van, 134, 137
Salm
Karel Florentijn Rijngraaf
van, 73
Sambeek
Anthonius van, 169
Johanna Margaretha van,
169
Sanderus
Antonius, 70
Schaep
Joan, 18, 19, 161, 162
Schagen
Ida, 160, 165, 169
Jan Pieterszn., 160
Johanna van, 137
Pieter, 160

Pieter Janszn., 160
Schaverbeeck
Leo Van, 5, 115
Scheene
Hugo, 170
Scheepers
Johannes, 201
Scheffer
J.H., 84, 236
Scheijvens
Godfried, 5
Schep
Hans, 5
Scherpensteen (Scherpesteijn)
Willem, 152
Scherpesteijn
Willem, 32, 68, 144
Schets
Gillis, 164
Schetter
Adriaen Aertse, 148
Schillemans
Anna Catharina, 62
Cornelia, 217, 218
Jan, 51
Johannes, 219
Pieter, 219
Schilperoort
Adriaen van, 68
Elisabeth van, 68
Robbregt van, 68
Robert van, 68
Tobias van, 68
Schoen
Cornelis, 201, 217
Cornelis Claaszn., 150
huishouden van Pieter, 217,
218
kinderen van Pieter, 218
Nicolaus, 150
Pieter, 173, 177, 217, 218
Scholten
F.W.J., 67, 178, 179, 180,
236
Schoor
A. van der, 159, 236
Schorer
Jacob Hendrik, 185, 186
Schorrenhagel
Hendrika, 179
Schoten
Gijsbert van, 137
Gijsberta van, 137
Schouten
Dirck Gilliszn., 158
Maria Gillisdr., 158
Schoutens
Anna, 199, 221
Cornelis Janszoon, 189
Joanna, 199

Pieter Cornelis, 62
Schreuder
E.A.T.M., 67, 84, 184, 234
Schrijvers
Cornelis, 53
Schwiebbe
Paulus, 26
Scornaar
Henrica, 179
Sebastien
Bartholomeus Cornelis de,
58
Cornelia de, 58
Sel
Maria de, 187
Setsu
Jan, 50
Johannis, 50
Severijns
Tomas, 49
Sijbel
Catharina, 51
Sijmonssen
Steven Jan, 143
Simonet
Adriana, 59
huishouden van Joost, 59
Joost, 49, 58, 59, 60, 61
Pieter, 59
Simonszn.
Steven Jan, 143
Sinninghe
J.R.W., 94, 178, 236
Sloefs (Sloofs, Sloeve)
Elisabeth, 132
Slokkers
C., 24, 76, 101, 183, 187,
236
Slootmans
C.J.F., 59, 115, 129, 130,
217, 236
Dielis, 23, 57
Dillis, 48
Dymphna, 219
Francis, 78
Franciscus, 219
Gillis, 48
Slot
B.J., 67, 84, 184, 234
Sluijs
Helena, 96, 97
Jan, 26, 96
Sluyterman
K.L., 102, 236
Smallegange
M., 134, 135, 236
Smedt
J.Th. de, 137, 236
Smeth
Francois Janszn., 173
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Smidt
Jan Pieterse, 74
Smissaert
Johan Carel, 74
Smits van Waesberghe
Maria Francisca Jospeha, 34
Smoors
Adriaan, 175
Smout
Govert Anthony, 23, 25
Smout.
Govert Anthony, 95
Smuncx
Michiel Geeritsen, 20
Snijers, 47
Snol
Claesje (Cleijsje), 227
Soeteweij
Pieternel, 60
Somers
Elisabeth, 50
Jan, 49
Sorgen
Adriaen van, 169, 171
Adriana Willemina van, 171,
172, 173, 174, 175
Adrianus van, 169
Anna van, 169
Anthony Willem van, 169,
171, 172, 173, 174, 175,
176, 177, 178, 204, 205,
216, 217, 228, 229
Antoine Guillaume van, 169,
170
Cornelia van, 170
Diederick van, 170
Eleonora van, 170
Elselina van, 170
Frederik van, 170
Johanna Catharina van, 170
Johanna Maria van, 171
Johannes Hubertus van, 170
Leendert van, 169
Leonard van, 169
Leonardus Nicolaas van, 170
Nicolaes van, 170
Petronella van, 170
Spangen
Cornelis van, 133
Spanoghe
Carolina Maria Josephina,
97
Speet
Sophia, 48, 49, 79
Spelt
familie Van der, 94
Spiering
Cornelia, 152
Jacques, 152
Splinter

Pieter, 160, 165
Sponselee
G., 184, 232
Spruijt
Franciscus Carolus, 26
St. Jean
Bartho de, 171, 172
Stamproy
Catarina van, 158
Stapele
Adriaen van, 137
Cornelis van, 143, 145, 162,
163, 164
Steenput
Joannes, 15, 17, 18, 162
Steenputh
Jan Cornelis, 14
Stegerman
Gerrit, 194
Stel
Aert Pieters van, 164
Pieter Aertsse van, 14
Willem Aertse van, 166
Stelle
familie, 73
Stelt
Nicolaas, 95
Stevens
Peter, 129
Stockmans
J.B., 236
Stoffelen
Henricus, 200
Stoop
A., 34, 232
Maria, 222
Storms
M., 236
Stouters
Cornelis, 19
Pieter, 145
Sijmon Petrus, 174
Straaten
Geertruid van der, 87
Strafintvelt
Anneken Sebastiaense, 161
Streefkerk
Stijntje, 50
Struijve
Marinis, 20
Struijven
Marinus, 162
Stuijffuijt
Cornelis Adriaenssen, 147
Stuten
Adrianus, 177, 178, 179,
180, 181, 204, 205
Christiaen Frederik, 179
Christina Adriana, 181
Dina Maria, 180

familie, 180, 206
Frederik Livius, 179
George Frederik, 178
Jacob Zacharias, 180, 181
Josina Christina Johanna,
181
Stephanus, 178
Zacharias, 178
Zacharias Christiaan (de
oude), 178
Stuten I
Zacharias Christiaan, 23,
173, 174, 177, 178, 179,
180, 182, 204, 205, 218
Stuten II
Zacharias Christiaan, 177,
178, 179, 180, 181, 182,
204, 205
Stuten III
Zacharias Christiaan, 180
Stuten-Van Hoogstraten
weduwe, 181
Suijckerbuijck
Jacoba Jans, 23
Suikerbuik
Adriana, 221
Swaen
George, 184
Jan George Frans, 184
Swagemakers
Gerard, 190
Swarts
Maria Isabella, 184
Swieten
Willem Boudewijnszn. van,
134
Symonssen
Jan, 164
Symonssone
Jan, 115, 116
Symonszn
Cornelis Jan, 118
Symonszn.
Steven Jan, 118
Tackoen
Anthonius, 28, 62, 96, 97,
98, 100
familie, 20, 21, 25, 28, 44,
65, 96
Godefridus Gasparus, 96
Hendrik, 96
Hendrik Arnold Jozef, 95
Herman Lodewijk Maria, 26,
27, 28, 56, 62, 66, 95, 96,
97, 98, 108
Jan Baptist Anthonij Maria,
96
Joanna Petronilla Maria, 97
Maria Anna Gerardia, 97
Petrus Johannes Jacobus, 97
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Tacquet
Catharina, 141, 152
Jan Jasper heer van Lechene,
152
Tacx
Elisabeth, 66, 101, 102
Jacobus, 101
Tam
Isaacq, 80
Tamminga
Mej., 74
Teding van Berkhout
Lydia, 73
Teelinck
Cornelis, 141, 142, 143, 144,
145, 151, 152, 162
Johanna Willems, 146
Tempers
Petronella, 56, 96
Tenys
Steven Cornelissen, 149
Terheijden
Leonardus van, 99
Teunier
Adriaen, 49
Teunisse
Frans, 27
Theunissen
Cornelis, 99
Thibaut
Christina Louise, 165
Thienen
Andries van, 71
Filips van, 70
Maria van, 71
Philips van, 71
Thomasse
Cornelis, 14
Tichel
Huybrecht Pieterse van, 166
Tichelen
Willem van, 201
Tiggele
Hendrik van, 50
Tiggelen
Anthonia Catharina van, 63
Jacoba Maria van, 56, 96
Pieter Jan van, 63
Tilburg
Cornelis van, 221
Francisca van, 221
Timmermans
Bastiaan, 101
Cornelis Adriaensen, 68
Marijnis, 52
Timmers
Maria, 165
Paulus, 165
Tindal
Johan Daniel, 189

Tinox van Oijen
familie, 72
Toll
Julia, 58
Tollens
Josina, 132
Tollins
Jan, 132
Torck
Hendrik, 72
Tromp
Cornelis, 35, 36
Uffelen
Maria Elisabeth van, 178
Uijlecooten
Joan Dircxssen, 77
Uil
Huib, 5
Ulrich
Gesina Gertrudis, 192
Jacob, 192
Uteneng
familie, 72
Vager
Hubrecht de, 142
Valck, 57
Cornelia, 58
Pieter, 48, 57, 58, 75
Valckenburgh
Jacob Gijsbrechtse, 214
Valkenburg
Petrus (Piet) van, 224
Susanna van, 67
Vandewalle
P., 236
Vay
Maria, 117
Nathan, 117
Stephanus, 116, 117
Wilhelmus, 117
Vecht
Balthasar van der, 72
Veeken
Johan van der, 163
Maria van der, 163
Veenhuijsen
Engelbrecht, 157, 158
Hester, 158
Reijnout, 154, 155, 157, 158,
204
Veenhuijsen jr.
Reijnout, 158
Veenhuijsen sr.
Reijnout, 158
Veenhuysen
Geertruyt Engelbrechts van,
158
Jacob Engelbrechts van, 157
Maria Claesdochter, 158
Nicolaes, 158

Vegiano
J.C.J. de, 236
Velst
Catharina van der, 51
Veltwijck
Arnoudt van, 136
Geerard van, 136
Pauwels van, 136
Veraart
Amelia Maria, 195
Cornelis, 75
huishouden van Joost
Adriaensen, 215
Joost Adriaensen, 215
Verbeeck
Adriaan, 216
huishouden van Willem
Willemse, 215
Willem Willemse, 215, 216
Willemijna, 216
Verbeek
Antonij, 220
Jacobus, 190, 194, 198, 199,
220
Jan, 190
Lucia, 220
Maria, 101
Willem, 169
Verbogt
Christiaen, 53
Jan Adriaanszn., 199
Verbraak
Andries, 62
Vergroesen
Adriaen, 51, 52
Adriana, 52
Jan, 52, 53
Johanna, 52
Johannes Eugenius
Diedericus, 201
Maria, 52
Verheijen van Estvelt
Elisabeth Cornelia Henrica,
102
Jacob Adriaan Michiel
Wouter, 102
Verhoef
Janneke Huijbrechts, 23
Verkammen
Engel, 175
Vermasen
Christina, 178
Vermeeren
Anna, 194
Vermeijen
Dingena, 52
Vermeulen
Adriaan, 51
Adriaan Pieterse, 162, 166
Adriaen, 186
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Adriaentje Pieterse, 214
Anthony Pieters, 77, 78, 79
Cathelijn, 78
E., 202
Eva, 53, 79
Jan, 79
Joan Aelbrechtse, 153
Joanna, 220
Kaet, 79
Pieternel, 79
Vermeulen (Voormeulen)
Willem, 220
Vermuyden
Cornelia, 146
Vertongen
Jacques, 226
Vertongen (Vertongeren)
Guilliam, 226
Vervloet
J.A.J., 8, 29, 236
Verwers
W.J.H., 112
Vierlingh
Andries, 136, 140
Anna, 140
Maria, 140
Martha, 140
Vijandt
notaris, 73
Vinck
Jan, 72, 166
Nicolaes, 209
Nicolaes Janse, 14, 65
Vincken
Joan, 155
Vincx
Elisabeth, 69
Visser
Hendrik Adriaanse, 77
Johanna Elisabeth Aletta,
191
Vissering
Anne, 188
Vlamings
H., 6
Vleugels
Jacob, 138
Vliet
Christiaen van, 158
Elisabeth van, 67
Fabiaen van, 26, 67
Voges
Dorothea Elisabeth, 191
Volckaarts
Pieter Goortsen, 161, 166
Volckers
Adriaan, 154
Volkers
Jan, 60
Jan Pieterse, 57, 60

Vonck
Aert Adriaens, 158
Aletta, 182
Anna Maria, 180, 185
Catarina, 158
Hendrick, 180, 182, 185
Maria, 178, 180
Willem, 178, 185
Vonk
Aletta, 182
Vonk van Lynden
familie, 73
Voorbraak
Pieter, 27
Voorheyen
Pieter, 190, 195
Voormeulen
Willem, 201
Voormeulen (Vermeulen)
Pieter, 220
Willem, 185, 219, 220
Voorst tot Voorst
Alexander Godefried baron
van, 97
Jan Egidius August baron
van, 97
Vorsterman van Oijen
A.A., 169, 236
Vos
P.D. de, 92, 93, 139, 140,
141, 142, 152, 236
Vou
J. de, 168
Vreede Bik
Julia, 192
Vrijbergen, 18
Vroegrijk
Marijn, 221
Waal
Jan Adriaanse de, 57
Jan van, 62
Wachendorff
Everard van, 80
Waele,
W.H.J., 233
Wagemaker
Gillis Jansen, 212
Jacobus, 212
Janneken, 212
Walenburgh
Maria van, 73
Wassenaar
Cornelis van, 158
Emmerentia van, 158
Watering
C.J.J. van de, 217, 236
Wayestein
Franchoise Ruysch van, 57,
75
Wayesteyn

juffr. van, 46, 47
Weelink
Hendrina, 180
Weert
Anthonia Martina Anna de,
26, 56, 66, 93, 94, 95, 96,
187
Clasina de, 92
Clasina Pieternella de, 92
Cornelia Storia Johanna
Maria de, 93
Cornelis de, 92
Cornelis Johannes de, 92
Cornelis Pieter de, 92
Cornelius Storius de, 93
Emmericus Bredanus de, 93,
95
Emmericus Corneliszn. de,
25, 54, 55, 66, 90, 91, 92,
93, 94, 95, 108
Emmericus Eliaszn. de, 92,
93, 187
Evert Johannes de, 56, 66,
92, 93, 95
familie De, 87, 108
Johannes de, 87
Kornelis Pieter de, 92
Maria Catharina Geertruida
de, 187
Stephania de, 55, 92, 93, 95
Willemina de, 87, 88, 89,
108
Weijs
L.J., 217, 236
Wercken
Abraham van der, 159, 165
Werve
Catharina van de, 137
familie Van der, 136
Heindrick van der, 136
Johanna van de, 68
Philips van der Werve, 136
Willem van der, 134
Wesel
Adriaan van, 102
Wesseling
J., 236
Westveer
Adriana, 183
Wevers
Jan Janssen, 161
Weyts
J.L.C., 197, 237
Wezel
Elizabet van, 54
Jacoba van, 54
Maria van, 220
Wijck
Cornelis Adriaenssen, 164
Wijhe
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familie, 75
Wijnaendts van Resandt
W., 159, 165, 166, 167, 237
Wijnen
Adriaan, 201
Christiaan, 202
Piet, 201
Wijngaerden
Adriaen Govaertsen van,
162, 163
Elisabeth van, 137
Romein van, 71
Wijnmalen
Catharina Adriana, 55, 56,
66, 93, 95
Catharina Everdina, 188, 192
Catharina Hendrika, 192,
194
Cornelia Storia Johanna, 94
Cornelia Theodora
Petronella Wilhelmina,
192
Cornelis, 55, 92, 93, 95, 186,
187
Cornelis Storgius, 93, 187
Cornelis Storgius Rupertus,
192
Cornelius Storgius Rupertus,
187, 190, 191, 193, 194
Elisabeth Dorothea
Arnoldina, 192
Emmericus Carel, 94
familie, 59, 108, 187, 193
Henri André, 193
Henrietta Rebecca, 193, 194
Jacob Otto, 188, 191, 192,
194
Jacoba Ottonia Lejeune, 188
Jan Leonardus, 93
Johanna Perina, 55, 94
Johannes Pieter, 191
kinderen van Rupertus
Willem, 195
Louisa Jacoba, 95
Margaretha Catharina Maria,
93
Maria Diderika, 187
Maria Johanna Elisabeth,
192
Marinus Diedericus, 192
Pieter Carel, 25, 26, 35, 41,
55, 56, 58, 66, 92, 93, 94,
95, 96, 108, 186, 187, 188,
192
Ruperta Johanna, 187
Rupertus, 94
Rupertus Johannes Willem
Pieter, 191, 192
Rupertus Willem, 58, 59, 94,
95, 127, 179, 186, 187,

188, 189, 192, 193, 194,
195, 205
Stephania, 54, 55, 92, 93, 95
Theodoor Charles Lion, 191
Theodora Cornelia, 188, 191
Willem Hendrik, 192
Wijse
Cornelis de, 143, 144, 145
de, 19
Geerart de, 162
jonkheer De, 77, 160
Wilde
Wouter Corstiaensen de, 18
Willem IV
stadhouder, 167
Willemsen
Govaert, 161
R., 85, 235
Willemss
Gheerde, 135, 210, 212
Wissems
Rombout, 77

Wit
de weduwe van Adriaan de,
201
Rebekka de, 191
With
Glaude de, 152, 153
Mattijs Antonissen de, 77
Witte van Haamstede
Agatha de, 162
Wittert van Hoogland
E., 237
Wolff
Cornelis Adriaense, 32, 144
Wouters
K., 132, 133, 134, 135, 237
Pauwels, 77
Wouterse
Jan, 73
Woutersen
Paulus, 117
Wulven gesegt Hynderstein
familie, 73
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Ysermans
Dielis Fransen, 23
Zandbergen
Lambertus, 63
Zandvliet
K., 58, 143, 234, 235
Zevenbergen
Hugo van, 159
Zijlstra
A., 34, 232
Zomers
Jacobus, 194, 230
Zuijlen
Johan van, 155
Zuijtlandt
Catharina van, 141
Cornelis Imanszn. van, 141
Hester van, 152
Iman van, 13
Zundert
Geert van, 27, 201

